
 

Name NIC 

   Abdul Hasan Fazeera Begum  945842555V 

   Abdul Salaam Mohamed Riyaz  931271520V 

   Ahamed  Khan  Fathima  Risana 937090463 V 

   Aruljothi Krishnapriya 936603181 V 

   Arumugam Sarojini 947224069V 

   Balasundaram Yogeshwary 875924060V 

   Buhari Fathima Ramzin  956423732V 

   Burahudeen Fathima Shareefa 887830169v 

   Chandrakumar Thilany 935093066 V 

   Disanayaka Midiyanselage Lahiru Gimhana Senevirathna 932462818V 

   Fathima Simasha Iqbal 945070285V 

   K W T කිත්මා ඔෂානි කාරියවසම් 937833164V 

   Manikkam Kirubalani 936710212V 

   Marimuththu Dixshana 867660682V 

   Mohamed Farsis Fathima Arooshan  926423479V 

   Mohamed Saleem Fathima Husna  957994385V 

   Mohammadu Zahir Fathima Fathira  948402076V 

   Mohammed Hafees Fathima Siyana  936583024V 

   Mohomad Faris Fathima Nafla  948103192V 

   Muhammadu Ishak Rumaiza  935754038V 

   Nirojani Ramakrishnan 937390025V 

   Nithiyanandaraja Anandhan 920961576V 

   P Samintha Kumar 920833357V 

   Rajamohan Radhika 906103354V 

   Rathnayaka Mudiyanselage Inoka Maduwanthi 828172220V 

   Ravichandren Sudha 936084044V 

   Sababathi Sadhishwaran 940893658V 

   Sathasivam Niranjani 918132180V 

   Sathasivam Renukadevi 958260326V 

   Sathiyaseelan Sathiyalogini 935613108V 

   Sathiyavel Navaneetharas 920571620V 

   Sellaiah Panimalar 928044238V 

   Selvanadan Sri Priya  199482900057 

   Selvaras Pushpareka 926833707V 

   Shahul Hameed Fathima Sumaiya 199558300881 

   Shanmuganathan Ramesh 199018301769 

Badulla District 



   Shanmuganathan Shahana 935922500 V 

   Sittarasu Chithra 907890449V 

   Subramanium Manikkanesan 931760475V 

   Subramaniyam Abiramy 948120143V 

   Sundaralingam Subashini 946263907V 

   Sundararajath Logadharshan 199228801146 

   T.M චමමෝදනි හංසිකා  895821020V 

   Thirumathi Dayani Paranthaman 935283167V 

   Usha Nandini Shivakumar Sharma 946862070V 

   Wahabdeen Mohamed Safwan Fathima Sifna  965271970V 

   අක් බ්රාක්මඑ ිරිරිසිංහගාමන එරිකා ගක්මාි 937920695V 

   අක්බ්රාහණමඵ ිරිරිසිංහගාමන රභාාෂී ධණුෂිකා ිරිරිසිංහ 945321369V 

   අචිනි මල්ෂා ජයමසණකර 915213120V 

   අටුමේමෙදර ෙම්මහණවයගාමන හිමාි මේණුකා දමයන්ති 938223629 V 

   අතපත්ු මුරියන්තමසණගාමන ආශා ඉන්තීවරී කුමාරිහාමි අතපත්ු 938611386 V 

   අතපත්ු මුරියන්තමසණගාමන ප්රියන්තතා පුෂණපකුමාරී ජයසිංහ 808372479V 

   අතපත්ු යාපාමන බුද්ධික කල්හාරි  අතපත්ු 946212717V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන 199334900408 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන  මල්ෂා සුම ෝධනී 936992790 V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන අජිත් ප්රියන්තත 890652956v 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන අමසෝකා කගයාී රිසාඑායක 886342772V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන උමද්ධශිකා එන්තදනි කුමාරි  837163005V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන කගඵ මකෞෂගය උදයංෙ 920491022V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන ගීතාංජලී හේෂමාගා අත්තඑායක 946792179V  

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන චුරි කාංචඑා මැණිමක් 945081937V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන චමිගා වේඵ කාන්ති කුමාරි අත්තඑායක 905971905V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන ුෂාර ජෙත් මදුෂංක  921292090V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන දුෂාන්ති සංජිවනී අත්තඑායක 887102716V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන ධනුෂණක සණවේඵමාලී  897802023V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිමාි රිමන්තෂා අත්තඑායක  937673825V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිගක්ෂි උත්තරා අත්තඑායක 93571511V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන පාිකා මානිල් අත්තඑායක 885092748V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන රීපා ප්රියදේශනී අත්තඑායක  877282341V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන මදූෂා කුමාරි අත්තඑායක 916111363V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන රත්එපාග  198717803187 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන රවින්තර ්රමාර අත්තඑායක 911900475V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන වරුණි මධුමාි අත්තඑායක 955140311 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන ශයාමා කුමාරි  198085000981 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන සමිර වින්තතක කරැඵාරත්එ 198603200126 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන හංසනි නිපුනිකා  ණ්ඩාර 945212020V 

   අත්තඑායක මුරියන්තමසණසාගාමන මද්ධවින්තරි චන්තදමාි 916200595V 



   අිකාරමි පණ්ිතමන ශිමරෝමා ඡීවන්ති අිකාරමි 857621158V 

   අිකාරි ඡයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන රිනුෂාන්ත රංඡික 931221108v 

   අපරැක්මක් ඡයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන වසන්තත ඉන්තරික ඡයවේධඑ 891070772V 

   අපරැක්මක් ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන ඉසුරු ගක්මාල් විමේසුන්තදර  913000404 V 

   අප්පපුකුටිටි මද්ධවයගාමන රිනුෂා මල්කාන්ති ප්රියරත්එ 857682831V 

   අප්පපුපුටිටි මද්ධවයගාමන සඡික කපිගාංෙ පියරත්එ  198801804148 

   අප්පපුහාමි මුරියන්තමසණගාමන චමමෝරි මධුභාාෂිී ජීවන්ති ියරිපිටවත්ත 928620433V 

   අප්පපුහාමි මුරියන්තමසණගාමන සාෙරිකා රිල්හානි 925180483V 

   අමෙිසුන්තදර ආරච්චචිගාමන ගක්මිණි සිතාරා ගුඵමසණඑ 947142119V 

   අමේමකෝන්ත ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන සගනි මසේවන්තරි අමේමකෝන්ත 946923133v 
   අමේමකෝන්ත ජයසුන්තදර වාසග පණ්ිත  ණ්ඩාරඑායක මුරියන්තමසණගාමන ශාන්තත කුමාර 
ිසණස  ණ්ඩාර  893271961V 

   අමේමකෝන්ත  සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන  රිිනි නිසංසගා අමේමකෝන්ත 875033530V 

   අමේමකෝන්ත  සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන අමඑෝඡා කුමාරි 866853495V 

   අමේමකෝන්ත  සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන රිල්රුක්ෂිකා අමේමකෝන්ත 926933256V 

   අමේමකෝන්ත  සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන හේෂණි චුරංෙනි අමේමකෝන්ත 916671610V 

   අමේමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන එයඑා ප්රියේශනී 906590930V 

   අමේමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන නිසිකා රිගානි අමේරත්ත 877544591V 

   අමේමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන මධුශනි සංඡීවනි 946243485V 

   අමේමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ශිමරෝමි රන්තරිමා  908590937V 

   අමේමකෝන්ත වගේමේ කුමාරි අමේමකෝන්ත 198067000975 

   අමේමකෝන්ත වගේමේ මධුසංඛා පියුමාි අමේමකෝන්ත 945730943V 

   අමේරිවාකර විකමරත්එගාමන නිගංෙ ගක්මාල්  913481798V 

   අ මේඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිගංක මයාමාල් රිල්රුක්ෂඵ 931364243V 

   අමේරත්එ පිරඑඵැහැගාමන  ෙමේෂා මම්දානි 907760774V 

   අමේවි්රම  මුණුසිං කංකාඑම්මන රිනුෂා ප්රියදේශනී 198963002060 

   අමේවීර වීරවන්තනි පට ැරි රාගගාමන ගීිකා සමන්තමලී 876401207V 

   අමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන උමම්ෂා ධඑංජලී අමේසිංහ 925202851V 

   අමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන එත්තරංමපාත මෙදර චාන්තදනී කුමාරි අ මේසිංහ 198967600394 

   අමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන එන්තතරංමපාත මෙදරචාන්තදනී කුමාරි අමේසිංහ  198967600394 

   අමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන හසිතා කල්හාරි අමේසිංහ 885400043V 

   අේදුල් ෆාරුක් ෆාිමා ෆාරීෂා 958550189V 

   අභාරඵ මද්ධවයගාමන ුෂාරි මකෞෂගයා සංඡිවනී 8969522951V 

   අභාරඵමද්ධවගාමන ශ්රියාකාන්ති ප්රියදේශී 895050334V 

   අමරමකෝන්ත අප්පපුහාමිගාමන ිරන්තරි සංජීවනි අමරමකෝන්ත 199167804791 

   අමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන සදුනිකා එීශාණි අමරමකෝන්ත 905660497V 

   අමරමකෝන්ත මමාමහාටිටි වාසග මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා ඡිවන්තත අමරමකෝන්ත  87544123V 
   අමරමකෝන්ත රාජපක්ෂ වාසග මමාමහාට්ටටි මුරියන්තමසණගාමන දුනිෂයා මසේවන්තරි කුමාරි 
අමරමකෝන්ත 915220509V 

   අමරරිවාකර ශාිකා පියුමාි වි්රමමසණකර 928521133V 

   අමරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන අසංක පුෂණප කුමාර 882360156V 

   අමරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන සමරෝජා සංජීවනී 199373402217 



   අමුණුමොඩ මරෝහඵමන නිමරෝෂනී මධුමාි මරෝහඵමන 905103512V 

   අම්පිටියා වත්මත් මෙදර නුවන්ත පුෂණපකුමාර 199026501241 

   අම් ගකන්තදමන මෂහානි ගීත්මා අම් ගකන්තද 945733829V 

   අඹෙහවත්මත් මෙදර නිමම්ෂා ජිවනි ජයමාි 866510288 V 

   අමේපිටිය මදාන්ත සමන්ති කුමාරි 848484709V 

   අමේපිටිය වඩුමන මරෝහිනී තරංො  ගත්සිංහග 906020246V 

   අයි.ිච්ච.ිම්. මමඑෝජි රිමන්තශිකා 885413447V 

   අගහමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන උමමෂා නිගානි මසඑවිරත්එ 807894498V 

   අලුත් මෙදර අමඑෝෂා සදමාි විමගමසණඑ  916750692V 

   අමශණන්ත ශාඑක විමේසිංහ 912294200V 

   අසුරසිංහ රාඡමන්තීගාමන දුගාංඡනී පුෂණපකුමාරී 937571178V 

   අළුත් මෙදර රුචිරා සමන්තමි ගුඵවේධඑ 916252102V 

   අළුත්ෙම මහණවමන නිසංසගා නිමාිකා චුරංෙනි 918343814V 

   අළුත්ෙම මහණවාමන රිමන්තෂිකා රුවන්තමලී  936413269V 

   අළුත්මෙදර නිලුකා ප්රියදේශනී  835651819V 

   ආ රඵ මද්ධවයගා මන රරිප්ප ශිමරෝමනී විමේසිංහ 928400506V 

   ආයුේමේද වවදය රාඡපක්ෂමන චන්තරකා 908000196V 

   ආරච්චචි මුරියන්තමසණගාමන ීපානි ජයමාන්තඑ 895900842V 

   ආරච්චචි මුරියන්තමසණගාමන නිලුකා සමන්තමලී 887943109V 

   ආරච්චචි මුරියන්තමසණගාමන හේෂණි දමයන්ති 935163137V 

   ආරච්චචි රාගගාමන කැලුම් පුෂණප කුමාර ද සිල්වා 920141986V 

   ආේ ිම් ශිරාණි වාසඑා සමන්ත කුමාරි 865031386V 

   ආේ ිම් සුසන්ති මසණපාිකා රත්එායක  867330461V 

   ආේී මසණපාි ෙයන්තිකා රාජපක්ෂ 895390917V 

   ඇුෙල් මප්පිමන නිමම්ෂා මධුවන්ති කුමාර 199363303850 

   ඇල්මල් ෙම්මමහණගාමන සමන්ත කුමාර 891431040v 

   ඉඩමම් මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන රුමම්ෂණ චන්තදඑ කුමාර  942661568V 

   ඉඩමම් මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සංජිව කුමාර 902561838V 

   ඉරිරිසිංහ සිංහග වීරයගාමන ශරගා මමත්මාි ධේමදාස 938281025V 

   ඉරිරිසිංහමන ශයාමලී බුද්ධිකා ප්රියදේශනී 199369502925 

   ඉන්තීවරි මධුමාිකා වි්ර මාරච්චචි 938383626 V 

   ඉමදූව මාන්තඑමන ඕවින්තයා සත්සරනී 199153703445 

   ඉමේෂා පුෂණපාංජි පගනිඅප්පපන්ත 876681811V 

   ඉෂානි හංසිකා රිසාඑායක  888113711V 

   උඩකන්තද පිරඵමන ශානිකා මදුවන්ති 906700239V 

   උඩමෙදර ඉන්තරිකා ශිමරෝමි 898382907V 

   උඩපත්ුව මුරියන්තමසණගාමන සරණි විමන්ති උඩපත්ුව 198777702853 

   උඩවත්මත් මෙදර ධනුෂණක මප්පමසිරි  911964058 V 

   උඩවත්මත් මදාන්ත දමිත සිසිර කුමාර 903301171V 

   උඩහ මකෝරමල්මන මරාෂාන්ත කුමාර විමේරත්එ 942400276V 

   උුම්පුල්ි මද්ධවයාගාමන සමන්ත කුමාරුංෙ 890453112V 



   උමද්ධනි රසාංජලී පගනිඅප්පපන්ත  856542386V 

   උඳුමොඩමන මදාන්ත චමිගා සමන්තමලී 927523787V 

   උමන්තමන චේතා සුමේන්තර ද සිල්වා 885632181V 

   උමම්ෂා මධූෂි එාමොඩවිතාඑ 916680554V 

   උලුවිට මෙදර මමඑා ් ණ ේ කුමාර 892403775 V 

   උල්පැන්ත මුරියන්තමසණගාමන එීශා ප්රියංකකා ිගකරත්එ 897253283V 

   උළුවිටමන නිෂානි රම ෝධා 928014096V 

   ිකඑායක මුරියන්තමසණගාමන චමින්තද කුමාර ඒකඑායක 812423371V 

   ිකඑායක මුරියන්තමසණගාමන චාමි රම ෝිකා රුවන්ත කුමාරි ඒකඑායක 938371270 V 

   ිකඑායක මුරියන්තමසණගාමන හේෂණි ශිමරෝමාගා ඒකඑායක 835610861V 

   ිමොඩ වත්මත් මෙදර අමඑෝමා ප්රියදේශනී 937950926V 

   ිරිරිමාන්තඑ මද්ධවගාමන අමසෝක කීේි ජයගත් 891584938V 

   ිරිරිමුණි මද්ධවයගාමන ජනිත රසන්තඑ 921700849V 

   ිරිරිවිර පටි ැරිමන ජයානි ද සිල්වා 836420330V 

   ිරිරිසිංහ ආරච්චචිමන ඉමේකා ශ්රියානි ිරිරිසිංහ 787400825V 

   ිරිරිසිංහ ෙම ආරච්චචිමන චුරි රිනිිකා රඵවීර 946553140V 

   ිරිරිසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ඉෂාරි ඉමල්කා ිරිරිසිංහ 875841564V 

   ින්ත ිම් කුමුදු කුමාරි මකාසණෙහකුඹුර 938100756V 

   ිපිට මෙදර එමවෝදා ජීවන්ති විමේරත්එ 936542565 V 

   ිල්ගාවග ියඑමන සනුජිකා හංසනී මපමේරා  928280080V 

   ිසණ ඒ ිම් ජී ධම්මිකා කුසුම් කුමාරි සමරවීර 877331326V 

   ිළිසිංහ මුරියංමසණගාමන මදාන්ත නිගංකා සංජීවනී 857414438v 

   ඒ ිම් චන්තරගතා අමරසිංහ 826393785V 

   ඒකඑායක අමේමකෝන්ත  මුරියන්තමසණගාමන මමන්තෂා ඉදුඑයනි ඒකඑායක 896214462V 

   ඒකඑායක උඩමෙදර මුරියන්තමසණගාමන භාාෙයා කුමුදුී 866281904V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන අමේෂා සුසන්ති 946202800V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉන්තරාණි ඒකඑායක 808231166V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන උරිත ඉෂාර අමෙිරත්එ 932101840V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන කටුමොඩ මෙදර හේෂී ගක්මාලී අමේරත්එ 917954879V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන මකෞමරි හන්තසමාි ඒකඑායක 938630275V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන ෙංොඑාත්  ණ්ඩාර ඒකඑායක 931182617 V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන චුරංක මධුවන්ති 895941131V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන චම්පික ශ්රී රභාාත් 922841160V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන ුෂාරි සදමේඛා ඒකඑායක 935683246V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන එාමල් පූීප්ප කුමාර 902791396V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා පියංෙනී ඒකඑායක 906770083V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන ෙිඑාි චාමි ගහිරුණි වනිෙරත්එ 886900074V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන මධුෂා රිපානි ඒකඑායක 915041116V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන මනුක ශ්රී රභාාත්  198911701412 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන මම්එකා කාන්ති 858331587V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන සචින්තතනි නිමම්ෂා ඒකඑායක 199178900676 



   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන සදමාි මමහණෂිකා 876392321V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන සුරංෙ ගක්මාල් ඒකඑායක 880390945 V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන හංසිකා යමුඑා ඒකඑායක  925063495V 

   ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන හසන්තිකා ෂාඑලී 876740877V 

   ඒකඑායක මුරිහන්තමසණගාමන දම්මිකා ප්රියදේශනී 198181703741 

   ඒකඑායක රත්එායක ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන ඉෂාරා සමන්තිකා 946921360V 

   ඕමල්මප්පමන මද්ධශානි උදාර ජයගීි  886611722V 

   කංකාඑම් මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා ප්රියදේශනී 935930804V 

   කංෙඑ මුරියන්තමසණගාමන සුභාානි අවන්තිකා මදුෂාණි දයාරත්එ 898133150V 

   කඩවත මුරියන්තමසණගාමන මංජුග පියිගක 812980017V 

   කඩවත රාගගාමන චාිකා ගක්මාි 896120069V 

   කරිේ ෆ්රාිමා රිහාඑා 945683597V 

   කඑෙරාේ රිනූෂා සඳමාි 938161194V 

   කඑන්තමක් ියඑමන ශාවින්තද රිල්ශාන්ත 920072593v 

   කන්තදසාමි කගයියාරසි 787844367V 

   කන්තමද්ධ මෙදර රාළගාමන චුරංක උමද්ධශිකා විමගසිරි 906163853V 

   කන්තඑංෙර ආරාච්චචිමන  උදයංෙ ගක්මාල්  911611180V 

   කන්තනියාහණ ජීවදක්ශා 937691068V 

   කඳඑ ආරචිචිමන මධූෂාන්ත උදයංෙ 921180233 V 

   කපුරු  ණ්ඩාර ආරාච්චචිමන ගක්මාි 906531615V 

   කපුරු වන්තනි මුරියන්තමසණගාමන ීපා අයිරාංෙනි 895390224V 

   කපුරුසිංහ මුරියන්තමසණගාමන සන්තධයා ප්රියදේශනී 847822945V 

   කඹවැද්ධදුම ආරච්චචිගාමන රීපා ශයාමලී විමේසිරි 908630386V 

   කරඑැක්මෙදර එීශානි ගක්ෂිකා මද්ධවප්රිය 915201237V 

   කරැඵාමිරිදු දුරයගාමන ධමිමිකා ප්රියදේශනී  906791994V 

   කරුඵ ආරච්චචිගාමන ක්රිෂාී රිනුකා 897700034V 

   කරුඵා ආරචචිගාමන දමිත රසාද්ධ කරුඵාආරචිචි 890330924V 

   කරුඵා ආරච්චචිගාමන අචිරා ෙංොනි ගුඵරත්එ 926242725V 

   කරුඵා මද්ධවයගාමන චමරී ගාගනී මහණමමාි රඵවීර ෙමමන 935080290V 

   කරුඵා මද්ධවයාගාමන තරංෙ රුවන්ත විමේසූරිය  932192233V 

   කරුඵා මුරියන්තමසණගාමන විරාජිී ගක්ෂිකා 908070160V 

   කරුඵා විරිදු දුරයගාමන මංෙිකා ප්රියදේශනි 947430165V 

   කරුඵාමද්ධවයගාමන රාජිත් අත්තඑායක 199220904306 

   කරුඵාරතඑ රිසාඑායකගා මන ඉමල්කා සුමේනි රත්එායක 945301120V 

   කරුඵාරත්එ අධ්පිගාමන මැදවැමේ අලුත් මෙදර අනූෂා රිසාඑායක 905582259V 

   කරුඵාරත්එ මුරියන්තමසණගාමන ඉරුණිකා මල්ෂානි විමේරත්එ 945871539 V 

   කරුඵාවත්ත මුරියන්තමසණගාමන එරිශානි රිල්හාරා ප්රියදේශනි 906241374V 

   කරුඵාසාෙර වාසග කැළණිය  ණ්ඩාරගාමන රිනූෂා චුරංෙනී 927895170V 

   කරුඵාසුනුදර මදවයගාමන සුෂාරි නිශණමිකා කරුඵාසුන්තදර 906502518V 

   කරුඵාමසණඑ පිරඑගාමන හෂානි චමින්තරිකා  888680883V 

   කරුඑා විදාමඑගාමන රරිපා  චාන්තදනි කාරියවසම් 198284600196 



   කගනිකල් මහාමද්ධව චුර ගක්ෂිත 942561601V 

   කගයිමන්තඑාන්ත රිශාන්තිනි 907070204V 

   කලුඅප්පපු හැත්තරිමන ිිනි මද්ධශිකා චුරංෙනී 888632115V 

   කලුඅප්පපු හැත්තරිමන සුදත් අරුඵිගක  872363360V 

   කලුෙම මුරියන්තමසණගාමන රුවනි රිමන්තෂා ප්රියංක 948610167V 

   කලුම්ණි මධුරංෙනි ීපීකා ද සිල්වා 906231557V 

   කවීන්තර ෙයඑාත් වි්රමරත්එ 198815900590 

   කවීශණවර පරඵමන දුේො නිහතමානී  928122727V 

   කසුන්ත ගක්මාල් අගහමකෝන්ත 923011790V 

   කහල්මල් වෑකමේ මෙදර හේෂණි ගීිකා 865920997V 

   කළුආරච්චචිමන උමද්ධනි සාෙරිකා විමේරත්එ 875310488V 

   කළුතන්ති මුහන්තරිරම්ගාමන සකුණි රමමෝදයා රැරිමෙෝ 928191001V  

   කළුතර ෙල්ඇද්ධදගාමන ඉන්තරික අමසණග කුමාර 890290957V 

   කළුතර ම ෝටුවාවත්ත ඉෂාරා අචිනි මධුවන්ති  915982271V 

   කළුමතාට මහණවමන ගක්ෂිකා 915793630V 

   කළුපහඑමන මදුෂානි රශිකගා  937032455V 

   කළුවඩුමන දුගානි ද සිල්වා 198975701404 

   කාංෙඑ මුරියන්තමසණගාමන උමප්පක්ෂා දරෞශනී මධුවන්ති  946712540V 

   කාංෙඑ රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සෂිකා මදුසානි 897532093V 

   කාංවඑා උදයංෙනි ගුඵසිංහ 827801607V 

   කාන්තත රූ න්ත රුවිනි සුදේෂිකා 897270765V 

   කාන්තත රූ න්ත සුමේී රූපිකා 885803407V 

   කාරියවසම් මාඑමන ුෂාර චුරංෙ කාරියවසම් 882600319V 

   කාරියවසම් වේඵකුගතන්තිගාමන කල්පනී රම ෝධා කුගසූරිය 906012650V 

   කාරියවසම් හපුතන්තිමන රිල්කි මධුෂානි 946402311V 

   කාගංචියගාමන ශානිකා නිගානි විජයරත්එ 868591285V 

   කැගණිය  ණ්ඩාරඑායකගාමන ධම්මිකා කුමාරි 885751695V 

   කැගණිය  ණ්ඩාරගාමන උපමල්ිකා  905582615V 

   කැගණිමේ රඵසිංහ ආරචිචිගාමන සචිත්රා මසේවන්තරි 908021525V 

   කැළණිය  ණ්ඩාරගාමන  ෙයානි රිල්රුක්ෂිකා මධුෂානි කැළණිය  ණ්ඩාර 906361639V 

   කිංඩසාමි ිරුවඩු මසේවාම් 920104584V 

   කිට්ටහාමි මුරියන්තමසණගාමන රජිත නිේමග මධුසංක  921782063V 
   කිුල්වත්මත් රත්එායක මැණික් හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන උද්ධමයෝෙයා ශයාමි කුමාරි 
කුගුංෙ 885611923 V 

   කිඹුල් ඔෙිමෙි මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන රංජනී පද්ධමකුමාරි 875452428V 

   කිඹුල් ඔේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන එීකා ප්රියදේශනී  917370478V 

   කිඹුල්ඔේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන  මරෝහිී චන්තරිකා මහණරත් 896391917 V 

   කිඹුල්ඔේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ආශා කාන්තිගතා 946800244V 

   කිඹුල්ඔේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ඉමඑෝකා ප්රියදේශී 198768502616 

   කිඹුල්ඔේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන චන්තරිමා ගක්මාි 907661962V 

   කිඹුල්ඔේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන බුද්ධිකා ජයාංෙනී 917623260V 

   කිඹුල්ඔේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ශයානිකා සඳමාි කරුඵාරත්එ 897290375 V 



   කිඹුල්ඔේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සුමිත්රා මල්කාන්ති 946742864V 

   කිඹුල්ඔේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන හෂිණි මකෞමරි අමේමසණකර 818482620V 

   කිඹුල්මප මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන කුමුදුනි රිල්රුක්ෂි 825220755V 

   කිඹුල්මේමේ මහණරත් මුරින්තමසණගාමන එරිකා ප්රියරිේශනි 9173704778V 

   කිඹුල්ඹේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන   සුඡාතා කුමාරි මහණරත් 915190200V 

   කිඹුල්ඹේමේ මහණරත්මුරියන්තමසණගාමන අමේවේධඑ  198014802970 

   කිරාහන්තරිමන රිනූෂා ගක්මාි නිමල්සිරි 935941520V 

   කුටිමල් ැද්ධමද්ධ වීරසිංහ රාජමන්තීගාමන මාිකා ගසන්ති 877103854V 

   කුඩාකංකාඑම්මන ශ්රීයානි මදුරිකා 868312521V 

   කුඩාකුරුන්තදුවමන සදුන්ත චාමික  199510100502 

   කුමාරසිංහ ආරච්චචිගාමන රුවනි ගක්මාි  928282465V 

   කුමාරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන තගෙහමෙදර මාගාඑන්තදනී 835920941 V 

   කුඹගාතර ආරච්චච්චමන ඉසුරි මදුශානි 946773395V 

   කුඹුමක් නිරංජගා දමයන්ති  867133194 V 

   කුරැකුගසුරිය පට ැරිමන මමානිෂිකා මසවිවන්තරි කුරැකුගසුරිය 916153872V 

   කුරැප්පපු ආරච්චච්චමන සමින්තද සුදේශඑ 762844362V 

   කුරුමකාහුෙම මෙදර ප්රියංකකා කුමාරි 907380963V 

   කුරුප්පපු ආරච්චචිමන සඳමාි 199367900089 

   කුරුප්පපු ආරච්චචිගාමන නිමාි මේණුකා 885342450V 

   කුරුප්පපු මුරියන්තමසණගාමන මමඑෝඡ් ුසිත බුද්ධික 912994210V 

   කුරුප්පපු මහණවමන ශෂිකගා මධුෂානි ිගකරත්එ  918633057V 

   කුරුප්පපුආරච්චචිගාමන ගීතාන්ත ශාින්තද කුරුප්පපුආරච්චචි 199203500607 

   කුගුංෙ මුරියන්තමසණගාමන ගසන්තත මධුේශඑ කුගුංෙ 912170195V 

   කුගමසණකර මුරියන්තමසණගාමන අයෂානී ශ්රීමාි කුගමසණකර 917810826V 

   කුළුමන රිනුෂා වීරසුරිය 905654071V 

   මක්.ී ගක්මාලී රුවන්තිකා චන්තරරත්එ 886781750V 

   මකාටෙම සුභාාංක හංසමාි කැටිමපආරච්චචි 936941621V 

   මකාටිකා  ද්ධමද්ධ මෙදර ශයාමලී ිරන්තරිකා මසණඑාධීර 868442484V 

   මකාිකාර ආරච්චචිගාමන මල්ෂා මදුෂානී රූපසිංහ 907423638V 

   මකාිකාර ආරච්චචිගාමන සංජීවනී මකෞෂගයා මකාිකාර  955081285V 

   මකාිකාරගාමන විරාේ රසන්තඑ ගුඵිගක 913021398V 

   මකාිුවක්කු  ආරච්චචිගාමන ගංකා භාාෂී මැණිමක් මකාිුවක්කු 926431889V 

   මකාිුවක්කු ආරචිචිගාමන ඉශංකා විමුක්ි මදුමාි මධුශංඛනී  907190048V 

   මකාිුවක්කු ආරච්චචිමන ශාරා මිහිපාි ගුඵමසණකර 926122355V 

   මකාිුවක්කු ආරච්චචිගාමන අසන්ති මිත්රා මමඑෝජනී  895944440V 

   මකාිුවක්කු ආරච්චචිගාමන ඉමරෝෂා සදමාි මකාිුවක්කු 936103138V 

   මකාිුවක්කු ආරච්චචිගාමන ඉෂාණි මකාිුවක්කු 938141177V 

   මකාින්තමන්ත අරාමේ රීප්ප ගක්ෂාන්තත 890250297V 

   මකාඵාර මුරියන්තමසණගාමන සුමිත්රා දමයන්ති  ංඩාර 896263323V 

   මකාණ්ඩමදනිමේ උඩමෙදර ඉසංකා සුභාානි ජයරත්එ 875871609V 

   මකාඑක්කාර මුරියන්තමසණගාමන රංජනී ගිතා කුමාරි  846563350V 



   මකාඑාර මුරියන්තමසණගාමන මධුෂා සදමාි 917711763V 

   මකාන්තෙනීමන වසන්ති සදමාලී 875342763V 

   මකාන්තදසිංහ රාජමන්තීගාමන ෙයානි ගීතාංජලී  8576955259V 

   මකාසණකණුමේ මෙදර බුද්ධික ෙයාන්ත රාජපක්ෂ 873290471V 

   මකාසණෙසණමගඑ දූවමන යමසෝදා මම්ධාණි ගංකාිගක 935510287V 

   මකාසණෙහ කුඹුමේ එාරද හිමි 773454540V 

   මකාසණෙහකුඹුර එවසිය  මුරියන්තමසණගාමන ඡිඑාි ආමගෝකා රඵසිංහ 937141530V 

   මකාසණෙහකුඹුර එවසිය මුරියන්තමසගාමන ිළිණි දමයන්ති කුමාරි 858541824V 

   මකාසණමොල්මල් මෙදර ඉමේෂා කුමාරි 897200880V 

   මකාසණවත්තමන හසනි නිමල්සා මකාසණවත්ත 945640480V 

   මකාමහාඹෙහ මෙදර ඉෂානි මසේවන්තරි ජයුංෙ  897411288V 

   මකාමහාඹෙහ මෙදර තයාක මල්කා කරුඵාදාස 917330492V 

   මකෝට්ටමට්ට ආරච්චචිමන ශෂිණි හංසිකා  898260127V 

   මකෝඵාර මුරියන්තමසණගාමන  සුරංකකා රිල්රුක්ෂි 905012541V 

   මකෝඵාර මුරියන්තමසණගාමන අචගා මත්ජානි 937181345 V 

   මකෝඵාර මුරියන්තමසණගාමන ඉසංකා මසණඑානි 847531703V 

   මකෝඵාර මුරියන්තමසණගාමන කාංචකා සංජීවනී  ංඩාර 926202464V 

   මකෝඵාර මුරියන්තමසණගාමන චමිගා එීෂානී මකෝඵාර  885712649V 

   මකෝඵාර මුරියන්තමසණගාමන දුගංජනී ජයවේධඑ 938021570V 

   මකෝඵාර මුරියන්තමසණගාමන ප්රියානි පුෂණපිකා  807592742V 

   මකෝඵාර මුරියන්තමසණගාමන ගයනි එීෂා 917701431V 

   මකෝඵාර මුරියන්තමසණගාමන විජිතා මහණම කුමාරි  895450693V 

   මකෝඵාර මුරියන්තමසණගාමන ශෂීන්තර ගක්මිණි 926113593V 

   මකෝඵාර මුරියන්තමසණගාමන සාිය ගුඵවේධඑ 840614611V 

   මකෝඵාර මුරියන්තමසණගාමන මසණඑානි ප්රියංකකා 868532394V 

   මකෝඑාර මුරියන්තමසණගාමන අමයෝමි උමද්ධශිකා මකෝඵාර 916081065V 

   මකෝඑාර මුරියන්තමසණගාමන ඉමඑෝකා සඳමාි සිරිපාග 199258902246 

   මකෝඑාර මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා දම්තා කුමාරි මකෝඑාර 917080267V 

   මකෝඑාර මුරියන්තමසණගාමන මද්ධවිකා අයිරාංෙනී 896952404V 

   මකෝඑාර මුරියන්තමසණගාමන නිසාන්ති ීපිකා 897112116V 

   මකෝඑාර මුරියන්තමසණගාමන ගක්මාි උ මද්ධශිකා 896294083V 

   මකෝඑාර මුරියන්තමසණගාමන වන්තරනි සණවේඵගතා මකෝඑාර 786831458V 

   මකෝඑාරු මුදිමන අචගා සුඡානී 796251352V 

   මකෝරමල් මෙදර අමාි සදමේකා  937523718V 

   මකෝෂිගා ජයමාි මරමචන්තර 945230550V 

   ක්රිෂණඵන්ත අරුල්නිගන්ති  887821097V 

   ෙං මහණවාමන හේෂනි ශාිකා මධුවන්තී වීරසිංහ 905790242v V 

   ෙංමොඩ මෙදර තක්ෂිගා කුමාරි 886681712V 

   ෙංමොඩ මෙදර ෙිමල්කා භාාෂී  927220822V  

   ෙංමහණවයගාමන රංෙ රසාද්ධ උදයංෙ 902371044V 

   ෙංමහණවයගාමන ශිමරෝමි නිලුෂා උදයංෙනි 937083360V 



   ෙජඑායක මහන්තරිමන මමහණෂිකා මධුවන්ති ෙජඑායක 898104290V 

   ෙජමන්ත මහණමා පිරඵමන අසංක රරිප්ප කුමාර 910790609V 

   ෙජසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ක්රිෂානි මකෞශගයා 948553864V 

   ෙමන්තෂන්ත තවගයිරසි 875480464V 

   ෙමමෙදර මහ මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා කුමාරි ෙමමෙදර 845080712V 

   ෙමමෙදර මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන අමිත් දේශඑ 911971135V 

   ෙමමන චාන්තදනී සිල්වා 955010043V 

   ෙමමන චාන්තදනී සිල්වා  955010043V 

   ෙමිමහණවයගාමන ීපිකා රිල්හානි කුමාරි 887553696V 

   ෙම් මනවමන චිත්රාංො ශිමරෝමනී මේමකීේි 198565700096 

   ෙම් මහණවගාමන අනුෂා දමයන්ති 936181643V 

   ෙම්මඑ ආරච්චචිමන කසුන්ත මධුසංඛ  ණ්ඩාර විමඡ්වේධඑ  922382271 V 

   ෙම්ගක්සමන ආසා මදුවන්ති මසමඑවිරත්එ 905851101V 

   ෙම්මහ ණ්වමන ගහිරු රුවන්ත රඵුංෙ 940392721V 

   ෙම්මහණවයගාමන ිිණි මධුභාාෂිණි 916561814V 

   ෙම්මහණවයගාමන නිමරෝෂා උදයාන්තෙනී 199180304757 

   ෙම්මහණවයගාමන රීපා කුමාරි ෙමමන  847391030V 

   ෙම්මහණවයගාමන මාධවී නිශංසගා 915563872V 

   ෙම්මහණවගාමන චමිගා නිමරෝෂී 198277803781 

   ෙම්මහණවාමන චාන්තදනී පුෂණපගතා 878542274V 

   ෙගපිට මෙදර ඉන්තරා කුමාරි සම්පත් 857340744V 

   ෙගහිටියාමේ මෙදර පද්ධමා කුමාරි 855041634V 

   ෙල්කඩේමේ වගේමේ මදෝඑ කාංචඑා ගීතාංඡි රිසාඑායක 898543897V 

   ෙල්මදාව ආරච්චචිගාමන ශඑමි කුමාරි  888080880V 

   ෙල්මදෝ ආරච්චචිමන ශයාමි කුමාරි 888080880V 

   ෙල්ම ාක්මක් මහණවාමන නිමරෝෂා චාන්තදනී 857980530V 

   ෙල්ගඹ මුරියන්තමසණගාමන සංජය ර ී ප්ප මවල්ගසණස 931840258 V 

   ෙල්මගලුමන මදාන්ත හේෂී අනුරුද්ධිකා 907850498V 

   ොේරි පුංචිමහණවාමන මේිකා චුරාංෙනී  946112100V 

   ොේරිය  ාගමන කල්පඑා පියුමාි නිසංසගා  ාගමන 916071264V 

   ොේරිමේ ගමාමහණවමන ඉමරෝෂා ද සිල්වා  827291323V 

   ොේරිමහණ පුංචියමහණවාමන චුරිකා ගීතාංඡලී 905732501V 

   ොමල් දුරයගාමන තමරා සංජීවනි වීරසිංහ 198354101761 

   ොමල් දුරයගාමන තමරා සංජීවනී වීරසිංහ 198354101761 

   ොල්ගමන ධනුෂණක සදරුවන්ත ොල්ගමන 932751593V 

   ගීතානි සාරංො වි්රමසිංහ 918460470V 

   ගුඵිගක රත්එ මුරියන්තමසණගාමන ශ්රීයාණි පුෂණපකුමාරි 895291919V 

   ගුඵසිංහ ආරච්චචිගාමන මල්ෂි මම්නුකා සන්තධයානි ගුඵසිංහ 198166700292 

   ගුරුසිංහ ආරච්චචිගාමන පියුෂානි උමාිකා  198584102919 

   මොඩැල්ග කිරිඇල්ගමන රුක්මන්ත චන්තරසිරි කිරිඇල්ග 902931287V 

   මොිෙමුමේ මපරුම් ඩ මප්පි මෙදර ශ්රිමි මොිෙමුව 947412990V 



   මොන්තකාර තම්ෙිගාමන ඉන්තරිකා මධුශානි 898513262V 

   මොමරාක්ෙහ මෙදර සුමද්ධශිකා සුමඑරත්එ 876071665V 

   මොලුවද වත්මත් මෙදර චාඑක නුවන්ත කුමාර මේමසිරි 920141595V 

   මොලුවා මරක්කගමන දුගානි මදුෂානි 866622248V 

   මොලුවා මරක්කගමන සුධේමා ප්රියංකකා ද සිල්වා 895013099V 

   මෙෝඩාෙමමන නුවන්ත දේශඑ 901690308V 

   මෙෝමරමන ඉමාෂා හසන්ති ගුඵමසණකර 927722712V 

   මෙෝමරමන මයුරි චුරිකා 199158301907 

   මෙෝවින්තඑ පිරත්එමන හරන්තද විදුනුවන්ත කරුඵාරත්එ 930821098V 

   ච්රවේි මහට්ටටිආරච්චචිගාමන ඉශංකා මධුශානි මහට්ටටිආරච්චචි  947352989V 

   චුරි ගීිකා මැණිමක් මීෙම්මඑ 887672709V 

   චන්තරමසණකරම් සණටන්තකා 888554092V 

   චමිකා නිශානි පීල්මගකුඹුර 847640340V 

   චමිත් කණුෂණක මවදමන 892070148V 

   චමිගා හේෂී සමරුංෙ 197958901277 

   චරිත සම්පත් ජයරත්එ 923140921V 

   චාමිනී ඡිඑාදරී මපමේරා 928640400V 

   චාල්සණ මදුභාාෂනී චුරංකකා 918021957V 

   චින්තතා උදයංෙනී ම ෝපිටිය විතාඑ 907311627V 

   ඡෙත් රාජසිංහ 882793478V 

   ඡයගත් ආරචිචිමන මදාන්ත ඔවිනි අමයා ඉමන්ති  945983825V 

   ඡයවීර මුරියන්තමසණගාමන   නිලූෂා රිල්හානී ඡයවීර 897682281V 

   ඡයසිංහමන මධුමාලී ඡයසිංහ 199082903460 

   ඡයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන මහීෂා නිගංෙනී රමයගතා 888251944V 

   ඡයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමනමේණුකා ගුඵවේධඵ  877073220V 

   ඡයසුන්තදර සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන රංඡිත් වීරසිංහ 880351150V 

   ජෙත් කාරියවසම්මන අනූෂා සංජීවනී සුමඑදාස 198473200273 

   ජෙත් රිසාඑායකගාමන උමම්ෂා මදුමාලී වි්රමසිංහ 946592781V 

   ජමුනි තාරිකා සංජීවනී ද සිල්වා 937391692V 

   ජයකඩු කංකාඑම්මන මධූෂා ශ්රීමාි මහණමපාග  905412892V 

   ජයමකාිමන මදුෂා ගක්මාි 867150935V 

   ජයුංෙ මුරියන්තමසණගාමන ෙයනි වාසඑා ජයුංෙ 917543860V 

   ජයරත්එ වීරසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන මමඑෝජා වීරසුන්තදර 856461629V 

   ජයරත්එ හලුමන නිමරෝෂා කුමාරි 888210520V 

   ජයගත් මුඵසිංහ තරිදු චාමික 911031434V 

   ජයගත් මුඵසිංහ සඳුනි සුපූේඵා 936401597V 

   ජයගත් හින්තනිහාමිගාමන හංසනී පිහක්කාර 916011482V 

   ජයවරඵ ආරච්චචිමන සමීර රභාාත් කුමාර 863410878V 

   ජයවේඵ ආරච්චචිමන සචිනි මදුෂිකා 887293848V 

   ජයවේධඑ මුරියන්තමසණගාමන අමඑෝමා සුදේශනි  805330481V 

   ජයවේධඑ මුරියන්තමසණගාමන ඉමඑෝකා දමයන්ති 885151523V 



   ජයවේධඑ මුරියන්තමසණගාමන චිත්රා කුමාරි 858490359V 

   ජයවේධඑ මුරියන්තමසණගාමන රිිනි අප්පසරා ජයවේධඑ 199284602340 

   ජයවේධඑ මුරියන්තමසණගාමන රුවන්ත ජයවේධඑ 199019502396 

   ජයවේධඑ මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා ශ්රිමාි 927112590V 

   ජයවිර මුරියන්තමසණගාමන චුරිකා ප්රියදේශනි ජයවිර 936983120V 

   ජයවීර මුරියන්තමසණගාමන චාන්තදනී පුෂණපකුමාරි 886721536V 

   ජයවීර මුරියන්තමසණගාමන තනූජා රිල්හානි  948081008V 

   ජයවීර මුරියන්තමසණගාමන ප්රියංකකා ශයාමලී 897211165V 

   ජයවීර මුරියන්තමසණගාමන ශාිකා පුෂණපමාගා ජයවීර 916723865V 

   ජයවීර මුහම්රිරම්ගාමන ඉමරෝෂන්ත වීරසිංහ 911530732V 

   ජයවීර මහණවමන ශානිකා රිික්ෂි ජයවීර 936680682V 

   ජයවීරමන අමාි වත්සගා ජයවීර 928302504V 

   ජයසිංහ ආරචිචිමන කුමුදුනි සුමන්තත්රා ජයසිංහ 198478703108 

   ජයසිංහ ආරචිචිගාමන නිසංසගා රිල්හානි 917071209 V 

   ජයසිංහ ආරච්චචිගාමන චමිගා ිරන්තදී ජයසිංහ 907370151 V 

   ජයසිංහ කංකාඑම්ගාමන ඔල්ො චුරිකා ජයසිංහ 198250700311 

   ජයසිංහ පිරඵමන ඉමරෝෂිකා චුරංෙනී ජයසිංහ 886721633V 

   ජයසිංහ මප්පිමන ිළිී නිසංසගා මධුමාි 915341888V 

   ජයසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ඉදුනිල් සණවේඵා කුමාරි 928081060V 

   ජයසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂිකා මධුෂානි මහණරත්  908440145V 

   ජයසිංහ මුරියන්තමසණගාමන කගනි නුවන්තරිකා ගුඵදාස 945913711V 

   ජයසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ජයසානි ශසිකගා සමරමකෝන්ත 896441914V 

   ජයසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ීපිකා සංජීවනී 925862983V 

   ජයසිංහ මුරියන්තමසණගාමන රන්තජන්ත රුවන්ත කුමාර 820320042V 

   ජයසිංහ මුරියන්තමසණගාමන සමීරා මධුශිකා 906922649V 

   ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන අචගා ගක්මාි 920952404V 

   ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන අවන්ති දේශිකා ජයසුන්තදර 948460211V 

   ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන ඉමඑෝකා සුවේඵමාි 898261140V 

   ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන උපුල් ශාන්තත ජයසුන්තදර 863151554V 

   ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන උමප්පක්ෂා මධුරංක ජයසුන්තදර 877052133V 

   ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන කාංචඑා ශිමරෝමාි 875731068V 

   ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන ධඑංජය සඳරුවන්ත 913211154V 

   ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන විමල් ඉන්තරික වීරවේධඑ 903100273 V 

   ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන ශාෂිකගා කුමාර ජයසුන්තදර 945101164V 

   ජයසුරිය මුරියන්තමසණගාමන මදුෂාණි දුලීකා ගුඵමසණකර 898301788V 

   ජයසූරිය රිසාඑායකමන ඉමඑෝකා මධුභාාෂිණි 927391805V 

   ජයමසණකර ජයසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ඉෂංකා උදාරි මසමඑවිරත්එ 915812120v 

   ජයමසණකර මුරියන්තමසණගාමන ිශාරිකා පුගාරි කරුඵාරත්එ 937911513V 

   ජ යමසණකර මුරියන්තමසණගාමන චාන්තදනි 776760412V 

   ජයමසණකර මුරියන්තමසණගාමන රිලුෂිකා චාන්තදනී ජයමසණකර 917162824V 

   ජයමසණකර මුරියන්තමසණගාමන පුපුරිනි රම්මයගතා ජයමසණකර 888643737V 



   ජයමසණකර විතාරඑගාමන චුරිකා මධුමාි 957463053V 

   ජි ඒ පත්මාවි  878303407V 

   මජෝිරත්එමන රීප්ප රඑාන්තදු  921512023V 

   ට්රිිෂියා ිල්මි කුගරත්එ 936812554V 

   ඩේ.ී මාධව මධුරංෙ වීරසිංහ 900332564V 

   ී.ිම් ඉමේෂා ප්රියදේශනි විමේවේධඑ 898653161V 

   ී.ිම්. චන්තරික රසන්තඑ රිසාඑායක 820360150V 

   මේසි මරාෂානි ග්රන්තට්ට 878182430V 

   තංෙයියා හේෂීරභාා 936463649V 

   තඑමකාටුමේ මෙදර නිරංජගා මාගා කුමාරි 865024185V 

   තනුඡා රැක්ෂානි කැකුගාවග 885402003V 

   තරුෂි අංජගා දූවරිසාව 887311358V 

   තල්පාවිග කංකාඑම්මන නිගානි රිනුෂිකා 935631661V 

   තාරිකා චුර භාාෂිණි මඑුංෙ 928331369V 

   තාරුකා රත්එමන මල්ිකා කුමාරි 198266102134 

   තාරුකාරත්එ ෙණිතයගාමන සාිකා කුමුදුනී ර ශංකකා 925273147V 

   තැන්තඑවත්මත් මෙදර යමුඑා හේෂණි මහණමමාලී මප්පමගාල් 868453460V 

   තැන්තමන්ත මෙදර චන්තරිකා ප්රියදේශනී 907643719V 

   ිගංක දමින්තද  ංඩාර බුළුමුල්ග 931273361V 

   ිගකසිරි රිසාඑායකගාමන සචින්තත රුක්මාල් රභාාත් එන්තදමසණකර 930402982 V 

   ිිණි රිල්රුක්ෂිකා ධේමමසණඑ 858211310V 

   ිසසණවගංගු මුරියන්තමසණගාමන ගීිකා සුසන්ති 876172070V 

   ිසණසඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිගමිණි මසෞමයා කුමාරි විමඡ්රත්එ 888473971V 

   ුන්තපෑමල්මෙදර නිශණශංක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා දේශනී නිශණශංක 917760993V 

   මතන්තඑමකෝන්ත ෙජඑායකමන තනූජා එීෂානි චන්තරසිරි 936541852V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන අසන්ති දේශනි ගක්ෂාණි මතන්තඑමකෝන්ත 199278001205 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ඉමඑෝකා ගක්මිණි මතන්තඑමකෝන්ත  198385303531 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා මධුවන්ති මතන්තඑමකෝන්ත 907721590V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන චන්තරිමා මතන්තඑමකෝන්ත 887511934V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන චාරිකා ප්රියදේශනී මතන්තඑමකෝන්ත 199052003959 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන චාරුණි සඳමාි මතන්තඑමකෝන්ත 906470020V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ිගාන්ත මධුශංක 199400103771 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ිිනි නිමකෝෂගා මධුභාාෂනි 906831953V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ිළිණි පියුමන්තතා ශ්රීමාි මතන්තඑමකාන්ත 796622156V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන රිමන්තෂා රිල්හාරි මසෞමයා කුමාරි  868162848V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන රිගානි රිල්රුක්ෂි මතන්තඑමකෝන්ත 917410062V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ධඑංජනී මතන්තඑමකෝන්ත  858242274V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ධම්මික උදය කුමාර 922681570V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන නිරූපා ජයමාි  197661601260 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන නුවන්ත ක්රිෂාන්තත 921260148V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන පුබුදු මධුසංක  910971212V 



   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන රීපිකා මධුෂානි මතන්තඑමකෝන්ත 915701264V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන මදුර ගක්මාල් මතන්තඑමකෝන්ත 912831280V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා දුගංජනි දසඑායක  876993350V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන සදමාලී සකුන්තතගා ගුඵරත්එ 906551047V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන සුසන්තතා කුමාරි මතන්තඑමකෝන්ත 926460463V 

   මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන හේශනි නිසංසගා මතන්තඑමකෝන්ත  198554000286 

   මතිකඩ පල්ිය ගුරුමන ඉමාල් ශිරන්තත 900081081V 

   මතිකඩ පල්ියගුරුමන ිිණි සාෙරිකා පීරිසණ 199250104559 

   මතල්මන නිමරෝෂනී කරුඵාරත්එ 888404007V 

   මතල්ගමුර ආරච්චචිගාමන ගක්මිණි ගක්ෂිකා 936182402V 

   මත්ජානි එීරා රිසාඑායක  936572987V 

   මත්නුවර ෙම්ෙත්මන එාමල් චමින්තද කුමාර 198820901597 

   මත්න්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන කුසුම්ගතා 198074701511 

   මතාටමහණවමන තනුඡා ඡාඑකී එන්තදසිරි 877461890V 

   දඩල්ග ගණුමමෝදරමන මසෞමයා කුමාරි ආරියමසණඑ 896500473V 

   දන්තමකාටුවමන මදාන්ත රිල්ෂාන්ත ඉන්තරික ගුඵමසණකර 933630072V 

   දම්පමන රිනූෂා දුගාංජලී රඑාන්තදු  918490442V 

   දමේමවග මෙදර රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ීප්පිකා ප්රියදේශනී             876331268 V 

   දසඑා යක මුරියන්තමසණගාමන වසින්ති කුමාරි දසඑායක  886233604V 

   දසඑායක මුරියන්තමසණගාමන විකුම් ෂාිංෙ 932411954V 

   දසඑායක රාගගාමන බුද්ධික සදරුවන්ත දසඑායක 900621809V 

   දසන්ති එයන්තකා කුමාරි ඒකඑායක 858201918V 

   දහඑක මුරියන්තමසණගැ ජයනි අප්පසරා කුමාරි ගුඵරත්එ  908064488V 

   දාඑපි මුරියන්තමසණගාමන නිමන්ති ප්රියදේශනි 918614184V 

   දාන්තුමේ  ණ්ඩාරගාමන අමිග මමහණෂණ චුරංෙ 903223740V 

   දාසින්ත ආරච්චචිමන නිරංජගා කරුඵාිගක 856164071V 

   රිනුෂා කල්පනී කුමේ 827840190V 

   රිනුෂා වනිෙ දු  906881756V 

   රියෙහ වඩුමන පුන්තසරා එීශානි ද සිල්වා 198978600104 

   රියගු  ඩුරුමන රරිප්ප ගක්මාල් ජයසුරිය 890491383V 

   රියගු  ඩුරුමන රචිත්රා රිල්හානි ජයසූරිය 906560216V 

   රියමතාටු විතාඑමන රාජිකා මද්ධශානි ිගකරත්එ 877690121V 

   රියගමොඩ ියඑමන සුපුන්ත රමුරිත ියඑමන 881321327V 

   රියාගු  ඩුරුමන රුවන්ති මකෞශගයා 928263380 V 

   රිිනි එීෂාණි මපමේරා 897770377V 

   රිල්ෂාන්ත මපමේරා 912380289V 

   රිසාඑායක අප්පපුහාමිගාමන  කමල් රසන්තඑ රිසාඑායක 922750050V 

   රිසාඑායක අප්පපුහාමිගාමන මධුසා උදයංෙනි ජයවීර 917721807V 

   රිසාඑායක කංකාඑමගාමන සුමිත්රානි 916580339V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන   සඡිනි අප්පසරා රිසාඑායක 956680816V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන  කාන්ති රිසාඑායක  885702244V 



   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන  රිලූෂා කුමාරි  රිසාඑායක  897690535V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන  නිමරෝෂා ප්රියදේශනී රිසාඑායක 907621723V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අනුචිකා මිහිරානි රිසාඑායක 935763177V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අනුජි මාිංො රිසාඑායක 937861222V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අනුපමා එයඑමාි 917492093V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අනුරුද්ධරිකා සංජිවනි 906720639 V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අනුෂා රිල්රුක්ෂි රිසාඑායක 906900971V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අනුෂා ප්රියදේෂණි 199051000041 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අනුෂි කාවින්තදයා  906310295V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අනුෂණකා දමයන්ති  875632833V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අනූෂා සුදේශනී රීපා රිසාඑායක 897765110V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අමිග චන්තරිමාල් සුමඑරත්එ  922741468V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අමිග මදුරංෙ රිසාඑායක 902100164V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අසංක පුබුදු රිසාඑායක 821813395V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අසංක මමඑෝරත්එ  893414630V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අසන්ති ඉමේෂා 955161858v 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ආශා දමයන්ති 885870058V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ආසිරි ිරංෙ සමරමසණකර 199007103401 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමඑෝකා සුදේශනී රිසාඑායක 765342252V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉරානි මමඑෝජා ගක්මාි රිසාඑායක 199252501259 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා අමාි 895290246V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා දමයන්ති 927272113V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා මල්කාන්ති  878183746V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා ගක්මාි 915111300V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා ගක්මාි රිසාඑායක  916772688V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමරෝෂා එරිශානී රිසාඑායක 887872066V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉෂාරා මධුමල්කි ගුඵවේධඑ 937791488V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉෂාරා මධුශානි 946512125V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉසුර සම්පත් කුමාර 930270741V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන උමද්ධනි ප්රියංකා 897300320V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන උමද්ධශිකා රුක්ෂිණි සදමාි 885122841V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන උමප්පක්ෂා ඉෂාණි රිසාඑායක  916753551V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ිරන්තරි ගක්මාි 957382738V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මකෞශගයා වි්රමමසණකර  928571297V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මකෞෂගයා මධූමාි ගුඵිගක 917122881 V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මකෞෂාල්  විදුසංක රිසාඑායක 893640061V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ෙයනි මාමඑල් රිසාඑායක 199253802515 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ෙයනී චන්තරිමාලී රිසාඑායක 927942232V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ොයනී මල්කාන්ති 917110786V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ගීිකා හේෂනි රිසාඑායක 906351269V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ගීත් ගක්රුවන්ත රිසාඑායක 900043074V 



   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චුර සම්පත්  ංඩාර  රිසාඑායක 913274229V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චුරංක නිලුශිකා රිසාඑායක 907440443V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චුරිකා මධුශානි රිසාඑායක 937693060V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චුරිකා ගක්මාි ධේමමසණඑ 927322420V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චන්තරිමා උමද්ධසිකා  917801355V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චමිගා උදයංෙනී 845941653V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චමිගා ජයන්ති රිසාඑායක 947180614V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චමිගා රම ෝදනී 198855210041 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චමිගානි මහණමමාගා 907610780V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චම්පා රිසාඑායක 886301448V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චගන්ත ඉන්තරිකා 845411000 V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චාන්තදනී නිමරෝෂා 867361480V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චාමර රරිප්ප රිසාඑායක 932580810V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ජයන්ති මධූභාාෂිණි රිසාඑායක 865302282V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන තක්ෂිගා ගක්මාි අමේරත්එ 938050589V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන තක්සිගා ජීවන්ති 888142967V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන තරංෙනී මසේවන්තරිකා මැණිමක් 867061690V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ිගංෙ මදුරංෙ රිසාඑායක 880552821 V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ිසර මධුශංක රිසාඑායක 890930190V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ිසළි උමප්පඛා රිසාඑායක 957730043v 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ුෂාන්ති ප්රියදේශනී 895301957V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන දමයන්ති සුදේශනී රිසාඑායක 885073360V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන දේශනී ශ්රීමාි 906220784V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රිනුක රසන්තඑ 199323401050 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රිනුෂා ගක්මාි දයාරත්එ 887253498V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රිනූෂෘ ගක්මාි රිසාඑායක 898230244V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රිමන්තකා මිෂානි රිසාඑායක 878350154V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රිමන්තෂණ මධුසංක 911783088V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රිල්හානි ප්රියන්තකා 906200864V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ීපිකා ඉදුනිල් සුභාාෂිී 886500360v 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන දුගංඡලී මහණරත් මමඑෝරි 199168800227 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ධනුෂණකා රිල්හානි 917203482V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ධම්මික හේෂණි සමන්ති සමරරත්එ 867292179V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ධම්මිකා ප්රියදේශනී  857701127V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන එරිර රිිප්ප කුමාර  940413010V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන එීකා ප්රියන්ති 905031350 V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන එීකා සදමාි රිසාඑායක 897571072V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන එීෂා ජයවේධඑ 906660695V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන එයඑා කුමාරි 895531871V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන එයඑා ප්රියදේශනි  198784801453 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන එමයෝමි රිල්රුක්ෂි රිසාඑායක 926640267v 



   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන එාිකා මධුෂානි 927421194V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිරාශා කල්පනි 885343562V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝධා සමන්තමි රිසාඑායක 907361985V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා උදයංෙනි 886041900V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා චුරංෙනී කරුඵාරත්එ 927323443V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිිමිණි ුෂාරි රිසාඑායක 915193757V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිලුකා කුමාරි 808643715V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිලුකා ප්රියදේශනී රිසාඑායක 897990822V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිසංසගා සදකැලුම් රිසාඑායක 916223722V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන නුවන්ත ගක්මාල් රිසාඑායක 892793425V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන පත්මිණි රූපිකා රිසාඑායක 875952692V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන පමමෝරි අනුරුද්ධිකා 936712959V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන පියුමාි රිල්රුක්ෂි රිසාඑායක 915892981V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන පියුමි ීපංජලී 948030209V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රරිප්ප බුද්ධික 931021940V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රමමාද්ධ මාධව රිසාඑායක 930020249V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රසාී ජීවන්තිකා වි්රමසිංහ 878542835V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන බුද්ධික කංචඑ සමරමකෝන්ත 921960670V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන බුද්ධික තනුජ 911804115V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන බුද්ධික සදරුවන්ත රිසාඑායක 872320822V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන බුද්ධිකා මදුවන්ති ජයිගක 908600614V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මදාරා මධුමාි රිසාඑායක  908193717V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මධුෂා රංෙනී රිසාඑායක  925570540V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මධුෂිකා ගක්මාි 896652435v 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මනුෂිකා දමයන්ති ජයිගක  906720124V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මමඑෝරි තක්ෂිගා රිල්රුක්ෂි රිසාඑායක 898443752V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මාගනි මේණුකා රිසාඑායක 877920577V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මාිනි ප්රියංකකා රිසාඑායක 917652651V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රජිතා හේෂණි සදමාි රිසාඑායක 916461798V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රමයගතා කුමාරි   908210310V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රශණමි අසුන්තිකා  898490033V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රසිකා උදයංෙනි රිසාඑායක  198057804318 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රුවන්ත ගක්මාල් රිසාඑායක  921220189V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රුවන්ත සම්පත් රිසාඑායක 199325003247 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මේණුකා ප්රියංෙනී රිසාඑායක  896871773V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මේනුකා  රිසාඑායක  896080970V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මේනුකා දමයන්ති රිසාඑායක 846033769V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මේනුකා සණවේඵමාි 888330950V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ගගනි සමන්තමාි රිසාඑායක  935681758V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ගහිරු චන්තදඑ 199321102183 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන වසන්ති ගක්මාි 907930190V 



   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන විදේශ සංජීව රිසාඑායක 930540501V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ශිමරෝමා ප්රියදේශනී  907211924V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ශිමරෝමි ප්රියදේශනී  915941389V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ෂාමිගා ප්රියදේශනි 199157603588 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සංජීවනී උදය කුමාරි  945100435V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සංජීවනී රිසාඑායක 915200559V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සංධයා උදයංෙනී රිසාඑායක  868442441V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සකුන්තතගා උදයංෙනී රත්එායක 915842712V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සචිත්ර ගක්ෂිත 901601364  V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සන්තදයා කාන්ති රිසාඑායක 865832966V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සමන්තික සදමාි 915821464V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සමන්තිකා මධුමාලී 937822081V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සමන්තිකා වත්සගා ොමිනි 926542001V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සම්පත් ශාඑක රිසාඑායක 931172107V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සමරෝජිනි නිරංඡගා රිසාඑායක 907000737 V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සීමද්ධවි කුමාරි රමයගතා මැණිමක්  887642184V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සුචරිත ගක්මාල් 941093477V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සුජිව ප්රියදේශඑ  856050297V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සුමන්තත්රා නිල්මිණි රිසාඑායක 895551228V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සුභාාෂිනි අනුරුද්ධරිකා අමේවේධඑ 198653401776 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සුරංකකා ගක්මිණි රිසාඑායක 866150389V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සුසන්ති කුමාරි 865490968V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මසේවන්තරිකා මධුභාාෂිනි රිසාඑායක 907370550V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සණවරඵමාි රිල්රුක්ෂිකා 908581547V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සණවේඵා ප්රියදේශනී 886262868V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන හේෂා මදුෂානි බුද්ධිමාගා 199171903150 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන හසිනි මමහණෂිකා මදුෂානි 927052288V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන හිතේෂිකා රංෙනී 927110547V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන හිමායා ගක්ෂිණි රිසාඑායක 947130323V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන හිමාි ප්රියංකකා රිසාඑායක 915192262V 

   රිසාඑායක මුරියන්තමසණමගාමන කුසුම් මේණුකා. 838621538 V 

   රිසාඑායක වනිෙසූරිය මුරියන්තමසණගාමන එීෂා මධුභාාෂණි සමරමකෝන්ත 875671553V 

   රිසාඑායක වනිෙමසණකර මුරියන්තමසණගාමන ගක්මිණි සඳමාි රිසාඑායක 877021637V 

   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන  ඉමේෂා රිල්රුක්ෂි  908640999V 

   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන  එීරා කල්පනී රිසාඑායක 938162115V 

   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන උමද්ධශිකා දමයන්ති  927072785V 

   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන උමප්පක්ෂිකා ශයාමලී රිසාඑායක 936261175V 

   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන තමරා කුමාරි 887840431V 

   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන දුගාංඡලී නිශංසගා  938613739V 

   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන මමහණෂිකා සංඡීවනී  915311113V 

   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන මේණුකා 895211893V 



   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන මරාෂාන්ත චන්තදඑ රිසාඑායක 872422072V 

   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන ශීමරෝමී 915431232V 

   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන ශයාමලී සංඡීවනී රිසාඑායක 927912481 

   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන සන්තඡීවනී රිසාඑායක 907930343V 

   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන සමන්තත රිසාඑායක 893202242V 

   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන සිතාරා ප්රියදේශී රිසාඑායක 897860287V 

   රිසාඑායකමුරියන්තමසණගාමන සුමේකා සදමාි  933562261V 

   ීපාී සාෙරිකා සමන්තමලී රත්එායක 908280210V 

   දුණුකාර මුරියන්තමසණගාමන චමිල් හේෂ කැලුම්සිරි  ංඩාර 920052290V 

   දුණුකාර මුරියන්තමසණගාමන ෂාමලී ඉරැෂිකා ජයමසණඑ 905820907V 

   දුණුකාර මුරියන්තමසණගාමන සඑත් ගුඵිගක 199417903584 

   දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමන චමිපිකා ඡයශ්රියානි  46291792V 

   දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමන චමිල් හේශ කැලුම්සිරි  ංඩාර 920052290V 

   දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමන ුසිත ප්රියන්තත කුමාර  923063713V 

   දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමන එීකා සංජිවනි ප්රියංකකා 878480201V 

   දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමන මහින්තද කුමාර 881144344V 

   දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමන ලීගාවී 858504465V 

   දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමන ෂාමාි ප්රියදේශනි ජයසිංහ 856214869V 

   දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමන සිගවි  847242922V 

   දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමන සිසිර කුමාර 902431942V 

   දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමන සුමිත්රා රිසාඑායක  886942664V 

   දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමනඋපුල් සංජීව විමේරත්එ  198729900666 

   දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමනරු වන්ත සංජිව රිසාඑායක 922823510V 

   දුමම්ෂා සුරංජි ජයවි්රම 908513827V 

   මදගංකා මප්පි රිනුෂා නිගක්ෂි කල්පඑා 935812208V  

   මදගන්තකා මප්පිමන ඉමේෂා ගක්මිණි රසංකකා 937411618V 

   මදවුන්තදර ෙමමන මකෞශගය මසේවන්තරි 905304429V 

   මදහිඅත්මත් මෙදර දුමින්තද රීප්ප කුමාර ඒකඑායක 891340141V 

   මද්ධවසිංහ ගුරුමන රිමන්තෂා උදයංෙනි 857960599 V 

   මද්ධවසිංහමන රිිනි නිසංසගා ශ්රීමාලී 878330412V 

   මදාන්ත ඡයවික්්රම ආරච්චච්චමන මධුසංක රභාාත් කරුඵාඑායක  930662534V 

   මදාන්ත නිගන්ති මහණමමාි කුරුප්පපු  816212774V 

   මදාන්ත මඑානිසණ ඉදුනිල් ුෂාරි පියදාස 905541420 V 

   මදාන්ත මඑෝනිසණ නිලූකා ගක්මිී 916412045v 

   මදාන්ත මමහණෂී චුරාණි සණවේඵිගකා රඵසිංහ 847283769V 

   මදාන්ත මමමරන්තචිමන ඉන්තරිකා සමන්තමි  906103230V 

   මදාන්ත රංකකා උදයංෙනී පරඑවිතාඑ 895711659v 

   මදාන්ත වීරසිංහගාමන රිල්රුක්ෂි මධුෂානි ඒකඑායක 917232288v 

   ධඑපාග මුරියන්තමසණගාමන පුෂණපා කුමාරිහාමි 895212652V 

   ධඑපාග මුරියන්තමසණගාමන සුමේකා රිල්හානි  928594335V 

   ධඑරාේ විමඑෝියා දේශා 928431134V 



   එංහිමි ආරච්චචි කංකාඑමගාමන ඉදුනිල් උදයංෙනී 925973629V 

   එදුන්ත නිමක්ෂග ෙයාන්ත මපමේරා 923440860v 

   එවරත්එ මුරියන්තමසගාමෙ නිමමශා මධුවන්ති මකෞෂගයා 946892947V 

   එවරත්එ රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ශෂික රංජන්ත පියිගක  922653682V 

   එවරත්එ නිශණශංක මුරියන්තමසණගාමන එන්තදඑ සම්පත් උදය කුමාර  860103001V 

   එවරත්එ පිරඵමන ිිනි ඉඳුනිල් වි්රමරත්එ 906572532V 

   එවරත්එ පිරඵමන ධම්මික සඑත් කුමාර 199102700133 

   එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන අනූෂා කල්පනී එවරත්එ 906291223V 

   එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන අනූෂා ශයාමලී එවරත්එ 897293684V 

   එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන කුසුම් ශ්රිමාල් එවරත්එ 901200920V 

   එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන ෙයාන්ත අමිත් චින්තතක එවරත්එ 199212904093 

   එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන චමින්තද දේශඑ  ංඩාර එවරත්එ 931763369V 

   එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන ජඑක කුමාර එවරත්එ 932950111V 

   එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන රිල්හානි කුමම්ෂා එවරත්එ 907763749V 

   එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන පවිත්රා කුමාරි එවරත්එ 875751298V 

   එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන පියුමි නිෂාරි කුමාරි එවරත්එ 887010978V 

   එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන මධුසංක බුද්ධික තරිදු එවරත්එ 932762609V 

   එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා මධුශානි එවරත්එ 915270972V 

   එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන සදුනි නිසංසගා කුමාරි  907323072V 

   එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන සඳමාි ප්රියදේශණි එවරත්එ 846280162V 
   එවරත්එ මහණරත් දඩමුණ්ඩ වි්රමසිංහ රාජකරුඵා රාජපණ්ිත වාසග මුරියන්තමසණගාමන 
පූේණිමා උමද්ධශිකා චන්තරමාි  887330484V 
   එවරත්එ මහණරත් දවන්තඩ වි්රමසිංහ රාජකරුඵා රාජපණ්ිත වාසග මුරියන්තමසණගාමන 
රිිනි නිමන්තිකා මුල්මල්ෙම 906104032V 
   එවරත්එමහණරත් ී. වි්රමසිංහ රාජකරුඵා රාජපණ්ිත වාසගමුරියන්තමසණගාමන ශාිකා 
රිල්රුක්ෂි කුමාරි මුල්ම ල්ෙම 896223305V 

   එවසිංහ මුරියන්තමසණගාමන චානුක චුරංෙ එවසිංහ 920030378V 

   එවසිය ආරච්චචිගමන ජයගංක ිගකරත්එ 902042997V 

   එවසිය මුරියන්තමසණගාමන සානිකා රිල්හානි එවසිංහ  936972799V 

   එාෙසිංහ කුමාර උන්තඑැමහගාමන ගක්මිණි රුවන්තිකා එාෙසිංහ 895222208V 

   එාෙසිංහ කුමාර උන්තඑැමහණගාමන සුජාතා සමන්ත කුමාරි එාෙසිංහ 766512089V 

   එාමොඩ විතාඑමන හේෂා මධුෂානි චාමි 915622658V 

   එාඑායක්කාර ඉසුරු මකෞෂගයා එාඑායක්කාර 917241686V 

   එාමප්ප ියඑමන ඡඑක රසාද්ධ ියඑමන 852081287V 

   එාවුල්ගමන උත්ජාගා මසෞමයමාි මපමේරා 888284010V 

   එාහින්තඑවත්ත අලුමපාත ආරච්චචිගාමන රිිනි තරංො නිමරෝෂනි 917412774V 

   එැකැත්මෙදර මකෝරාගගාමන රිලුෂිකා චුරංෙනී 887183392V 

   එැවුමගාමන උමප්පක්ෂා චමමෝරි කාංචඑා එාවගමන  916694482V 

   නිකෙහමෙදර ශානිකා රත්එායක 945952660V 

   නිකතැන්තඑ රාගගාමන නිලුකා දමයන්ති විමේුංෙ  868032448V 

   නිමක්ෂගා රිනුෂි ගැපන්ත කුමාරමන  897603373V 

   නිමංකා සමුරි මහාරෙග ෙමමන 936270301V 



   නිමරෝෂී මධුසංකා රිසාඑායක 917831351 

   නිේමගා උදය කුමාරි මොඩපිට ෙමමන  198570703436 

   නිශාරි තත්සරා මහන්තඑායක 936401112V 

   නිශණශංක  මුරියන්තමසණගාමන නුවන්ති චුරිකා කුමාරි 927191636 

   නිශණශංක මුරියන්තමසණගාමන කල්පනි මසෞමයා කුමාරි 918033920V 

   නිශණශංක මුරියන්තමසණගාමන ජෙත් සංජීව නිශණශංක 891681275V 

   නිශණශංක මුරියන්තමසණගාමන ිගානි ගක්මාි  935101212V 

   නිසිත සුෙන්තධ කරුඵාරත්එ  912831299V 

   නිසිවාසග වීරමසණකර මුරියන්තමසණගාමන අමේමකෝන්ත වගේමේ හේෂී කුමාරි වීරමසණකර  945370351V  

   නුේ සියාමා මෂරිෆණින්ත 798482971V 

   නුවරපක්ෂ මෙදර අනුරාධ ධේමරත්එ 923573275V 

   පට ැරි මුරියන්තමසණගාමන නුවන්ත ජයශංක 902080333V 

   පණ්ික් මකාන්තඹගාමන පුෂණප කුමාර රඵසිංහ 198822304371 

   පණ්ිත ෙමමන නුවන්ත ධේමප්රිය 842865328V 

   පණ්ිත ෙමමන රසිකා සංජිවනි 905801961V 

   පිරඵ දයාරත්එමන දල්ෂි තත්සරණි මසණඑාරත්එ 935780853V 

   පිරඵමන එමවෝදා මසවිවන්තරි පිරඵ  936893066V 

   පිරඵමන ශාන්තත පිරඵ 
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   පිරන්තඑැමහණගාමන එීෂණ සුරංෙ පිරඵ 831904348V 

   පිරන්තමඑහැගාමන පියුමිකා මධුවන්ති ජයුංෙ 947523198V 

   පත්ිමන කංොනි වුරිකා ගසන්ති රඑාන්තදු 935611466V 

   පත්ිනියා දුරමන ශානිකා රංෙනී 887113459V 

   පරමාරි පට ැරිමන අනුරුද්ධරිකා රිල්හානි ද සිල්වා 918540520 V 

   පරා්රම මුරියන්තමසණගාමන නිවන්තත විදුසංඛ සමරමකෝන්ත 932801221V 

   පගකැටියමන ගක්ෂානි වසුන්තදරා 897480891V 

   පිවත්මත්මන මදෝඑ සාමලී මල්කාන්ති ද සිල්වා  898583317V 

   පිහමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන දුගාංජලී සදමාි පිහමකෝන්ත 905580701V 

   පල්මගමෙදර ෙම්මමහණගාමන එීකා සදමාි ජයිගක  945980800V 

   පල්මල්මවග මුරියන්තමසණගාමන දුල්මිණි අප්පසාරා ප්රියංෙනි  808300532V 

   පහගවත්තමන රිනුෂි රංකකා පහගවත්තමන 886004419V 

   පාමේ මෙදර රිනීෂා සදමාි 907793125V 

   පාග මණ්ඩාිමන මඑලුම් සමන්තිකා ගුඵවේධඑ 916503423V 

   පාගමණ්ිගාමන රිප්පි කුසුම් මේමරත්එ 198871010015 

   පැදුම් ඩ මප්පිමෙදර ජඑක සඳරුවන්ත 931473174 V 

   පිංචා  දුමන චුරිකා ශ්රීමාි විමේසූරිය 918450912V 

   පිටමවග රාජපක්ෂමෙ ලීල් සංජීව රාජපක්ෂ පිටමවග 792755240V 

   පිටිපඑ ආරචිචිගාමන සංඡීවනී රිල්රුක්ෂි මපමේරා 898390543V 

   පිිවි මංෙග සුධේම මද්ධවි 198261501978 

   පින්තඑදුව පළකැටියමන අමඑෝජා ඉන්තදුමී පින්තඑදුව 937293810V 

   පින්තඑදූව පැගකැටියමන සංජීේ මධුෂිකා පින්තඑදූව 925943282V 

   පියදාස කන්තකාඑම්ගාමන  භාාරත සුපුන්ත ශ්රි ජඑරත්එ  ංඩාර 933490980V 



   පියුමාි රාජපක්ෂ 906352664V 

   පියුමි වාසඑා නිගංජනී කුමාරි සිරිවේධඑ 937621728V 

   පුජය මසාරමතාට සරඵාඑන්තද හිමි 953403021V 

   පුඑන්ත ක්රිසණමතෝම්බුමන චානිකා ඉෂානි අමරසිරි 908280237V 

   පූඡය කැකුළුමවග විපුගසාර හිමි 912014886V 

   පූජය ඔක්කම්පිටිමේ විජිතවංස හිමි 891594623V 

   මපත්තමනවත්මත් සමරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ධනුෂණකා එීෂානී වි්රමසිංහ 917923868V 

   මපරමුඵමන ශානිකා මධුවන්ති  906002329V 

   මපරමුමණ් ආරච්චචිගාමන නිමමාරිනී අනුරාධා ගක්මිණි 887932557V 

   මපරමුමණ් ආරච්චචිගාමන ශාික මධුශංක 880691040V 

   මපරමුමණ් මුරියන්තමසණගාමන රිමන්තෂා රිල්රුක්ෂි  මපරමුඵ 915611591V 

   මපරමුමණ් මුරියන්තමසණගාමන රිමන්තෂණ ප්රියදේශඑ මපරමුඵ 932532360 

   මපරමුමණ් රාගගාමන සුමන්තත්රා මාමඑල් මපරමුඵ 198279401476 

   මපරැමාල් මෙෝපාල් කාංචඑා ුෂාරි 868500972V 

   මපරුම්බුි අච්චචිමන ඉමේෂා සදමාි 885692389V 

   මප්පදුරැ ආරච්චචිමන මදුමාි මසේවන්තරිකා ශාන්තත කුමාර 905762389V 

   මප්පදුරුමහණවමන එාගක නිශාඑාත් කරුඵාිගක 822121322V 

   මප්පි කන්තකාඑමගාමන චුරි මකෞශගයා චන්තදුසිරි 907021262V 

   මපාල්වත්ත ආරච්චචිගාමන භාාෙයා ධඑංජනී මේමිගක 938253277V 

   මපාල්වත්මත් වීරමන්තගාමන චුරිකා රිල්ෂාරි වීරුංෙ 915340598V 

   මපෝඩාමප්ප යද්ධමදසණසගාමන වසන්ති කුමාරි 836974301V 

   රීප්ප දුනිමෙමපාතමන උෂාී හේෂමාලී දසඑායක 918020403v 

   රීප්ප සංජීව කරුඑාිපි ෙමමන 890500544V 

   රම ෝිකා මිගානි මංිගක  905132954V 

   ප්රියංකා  නිල්මිණි රත්එායක  848011614V 

   ිමි . ී මහණමකාන්ති සකුන්තතගා මදාඩමිමොඩ   896030899V 

   ිණකඑායක මුරියන්තමසණගාමන චාන්තදනී දමයන්ති ිණකඑායක 875622056V 

    ටමොඩ මුරියන්තමසණගාමන ප්රියංකකා කුමාේ  867521070V 

    ටුමෙදරමන ෙයාී මැණිමක්  ටුමෙදර 937093152v 

    ඵමන මෙදර එීෂා ගක්මාි  ණ්ඩාර 896680943V 

    ඵඩාරමන අමිග සදරුවන්ත පින්තඑවග 931230557V 

    ණ්ඩාරඑායක මුරියන්තමසණගාමන මධූෂා පියුමාි 888000208v 

    ණ්ඩාරඑායක මුරියන්තමසණගාමන මමඑාඡ් චමින්තද  ණ්ඩාරඑායක  861113809V 

    තග වත්තමන අසංකකා ගක්මාි 898580180V 

    ත්තරමුල්ග ෙමමන රිල්රුක්ෂි මමහණෂිකා භාර ජි 199051301486 

    දඑ මුරියන්තමසණගාමන මල්ෂා හසන්ති කුගමසණකර 945060182V 

    දුල්මප්ප පිරඵමන සමන්ති මහණමමාගා 868433582V  

    මුණුආරචිචිමන රිල්ෂා මෂහානි ඡයරත්එ 928631036V 

    මුණුසිංහ ආරච්චචිගාමන මදාන්ත ඩයඑා ගක්මිණි මසමඑවිරත්එ 888363637V 

    ගවත්  ණ්ඩාරගාමන අමිතා එන්තදඑ ිගක 905773410V 

    ගවත්  ණ්ඩාරගාමන කීේි සිරි  ණ්ඩාර  871660387V 



    ගවත්  ණ්ඩාරගාමන චන්දා එන්තදඑ මසෞමිගක 888312838V 

    ගවත්  ණ්ඩාරගාමන එීකා ගක්මාලී 908080181V 

    ගවත්  ණ්ඩාරගාමන විමගාවී  198281200808 

    ගවත්  ණ්ඩාරගාමන සුනිල් සාන්තත 198226601785 

    සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා උදයංෙනී දසඑායක 936670695V 

    සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා චාමලී 886221444V 

    සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන කීශානී අවන්ති අමරසිංහ 916863489V 

    සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන චරිත් ිවංක  සණඑායක 910891910V 

    සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන ිළිණි භාාෙයා  සණඑායක 916182112V 

    සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා ධඑංජනී  සණඑායක 907360130V 

    සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන වාන්තදනී  සණඑායක 885542808V 

    සණඑායකමන අජන්තත ධේමරත්එ 840860450v 

    ාදක මුරියන්තමසණගාමන වරුණි ගීිකා කුමාරි 907383571V 

    ාදඑ මුරියන්තමසණගාමන චාමිකා නිල්මිණි  ාදඑමන  896201972V 

    ාදඑ මුරියන්තමසණගාමන චාරිකා මදුමාි ප්රියංකකා 888170472V 

    ාදඑ මුරියන්තමසණගාමන එාිකා ප්රියදේශනී 198262003820 

    ාදඑ මුරියන්තමසණගාමන ප්රියංකර සංජිව  ණ්ඩාර 912811263V 

    ාගමන මහෂානි දනුෂිකා ජඑනී වීරසුරිය 926842706V 

    ැද්ධමද්ධ විතාඑමන මඑළුම් මිහිරාණි 868252480V 

   බීණිමකෝඵාකාර මුරියන්තමසණගාමන  රභාා සංධීපනී  මකෝඵාර 906114402V 

   බුගත්සිංහග ෙමමන ීක්ෂඵා ධඑංජනී කුමාරසිරි 928100278V 

   බුගත්සිංහගමන ඉමඑෝකා උදයංෙනී බුගත්සිංහග 857280440V 

   බුගත්සිංහගමන උදාරත්මා දේශඵ 933090272V 

   බුගත්සිංහගමන චමිගා සමන්ත කුමාරි බුගත්සිංහග 886691939V 

   බුවඑායක සිත්රගාමන පියුමි දේශිකා 878492471V 

   බුවමඑක සිතාරා එීගාමන ිරන්තරි චුරිකා සු රත්එ 927331748V 

   බුවමඑක සිත්තරගාමන ෂෂිකා මධුෂානි 925200484V 

   බුවමඑක හිතාරඵගාමන ට්රිිෂියා සුභාාෂිණි බුවමඑක 896900617V 

   බුසා දුමන උද්ධීපා මගෝචඑා රඑාන්තදු  අමේසුන්තදර වි්රමසුරිය 917170452 V 

   ම න්තතර මදාන්ත අමේෂා මධුෂාණි  886001703V 

   ම ෝමොඩමෙදර මකෝරළමන සිසිග අනුරුද්ධිකා විමේරත්එ 197768102781 

   ම ෝපිටිමේ විමගසාර හිමි  851235094V 

   බ්රහමදත්ත මද්ධවදත්ත ජයසුන්තදර රාජපක්ෂ වාසගවන්තඑකු මුරියන්තමසණගාමන අනූෂා ගක්මාි 865190611V 

   මඩුෙල්මල් මෙදර නිසංසගා ප්රියදේශී 828361953V 

   මණ්ඩාිමන මසෞමයා හංසනී රඑාන්තදු 927311062V 

   මුවා දුරයගාමන ුෂාරි රමයගතා 916710178V 

   මද්ධදුම පට ැරිමන කාංචඑා හේෂී ද සිල්වා 887770611V 

   මඑුංෙ ආරචිචිමන මාිකා විමඑෝදනී සමරසිංහ 918074473V 

   මඑුංෙ මේවිේ ගක්මාි ජයමසණකර  926390082V 

   මඑුංෙ මද්ධවමන චම්පිකා සුදේශී මඑුංෙ  927900955V 

   මඑුංෙ මද්ධවමන යුශාන්ති 848021032V 



   මඑුංෙ මද්ධවමන රංෙනි මධුශානිකා මඑුංෙ 915850790 V 

   මඑුංෙ මද්ධවමන හසංකකා 915560806V 

   මඑුංෙ මද්ධවයගාමන චම්පිකා සඳමාි මඑුංෙ 898230368V 

   මඑුංෙ මද්ධවයගාමන පියුමී චන්තරිමා 199164400359 

   මඑුංෙ මුරියන්තසගාමන එරිෂා කුමාරි මඑුංෙ 887590311V 

   මඑුංෙ මුරියන්තමසණගාමන අනුපමා සංකල්පනී රත්එපාග 945101962V 

   මඑුංෙ මුරියන්තමසණගාමන අමල් මධුශාන්තත මඑුංෙ 920692540 V 

   මඑුංෙ මුරියන්තමසණගාමන නිේමානි භාාෙයා 948650487V 

   මඑුංෙ මුරියන්තමසණගාමන වි මඑෝදනි සාෙරිකා  ඹරපාඑ 936393179V 

   මඑුංෙ මුරියන්තමසණගාමන විශාකා අචිනි මඑුංෙ 925712426V 

   මඑුංෙ මුරියන්තමසණගාමන සමන්ත රත්එායක 923263225V 

   මඑුංෙ මුරියන්තමසණගාමන සමිතා උමයංෙනී මඑුංෙ 955170890V  

   මඑුංෙ මුරියන්තමසණගාමන සණවේඵිගක  ණ්ඩාර මඑුංෙ 933453600 V 

   මඑුංෙ රුක්මල්මදණිය අනුරාධා මසේවන්තරි රුක්මල්මදණිය 877553760 V 

   මඑමිමප්පරි මුරියන්තමදසණගාමන ීපිකා රමයශීි මඑමිමප්පරි 947183192V 

   මඑමමින්තර පට ැරිමන දඑංජලී කාංචඑා මඑමමින්තර 926780484V 

   මඑමම්න්තර ආචාරිමන චන්තරිමාි දමයන්ති  896902717V  

   මඑමම්න්තර ියඑමන රිනූෂා දමයන්ති ියඑමන 895492469V 

   මනිමමන වඩු එන්තදඑ ිගක  198733703180 

   මමඑෝරි සපුආරවිවි 826294124V 

   මන්තිගක මුරියන්තමසණගාමන චින්තිකා කගණි 945461527V 

   මන්තිගක මුරියන්තමසණගාමන සිතාරා නිගංෙනි 927311780 V 

   මන්තඑ මපරුමගාමන මද්ධවිකා මිහිරාංෙනී 898413560V 

   මපා මුරියන්තමසණගාමන පුබුදු චන්තදඑ ජයශාන්තත 921341598V 

   මරියදාසණ මරියා නිේමලී 866821917V 

   මල්ෙහමවග ශානිකා රිල්රුක්ෂි  මල්ෙහමවග  928051463V 

   මල්ිකා ආරච්චචි ගාමන කමනි ප්රියංකකා  947453670V 

   මල්වඩම් මෙෙදර නිමම්ෂා චුරංක දහඑායක 906145543V 

   මල්වඩම් මෙදර අමේෂා මධුරංක දහඑායක 877780384V 

   මල්ෂා මධුමාි නිකමවග මෙදර 927701294V 

   මහ ෙම මෙදර නි මරෝෂිකා දමයන්ති  ණ්ඩාර  935903629V 

   මහ ෙමමන අනුෂා දමයන්ති ෙමමන 915753760V 

   මහ මැන්තරිමන එීකා නිල්මිී මමන්තිසණ 9088503856 V 

   මහආරච්චචිමන ුසාරි මසණපාිකා මේමිගක 855832100V 

   මහකුඹුර මුරියන්තමසණගාමන මතජිත් පියුමාල් ධනුරසංඛ සිරිමසණඑ 922923086 V 

   මහදුර මමහණෂිකා ප්රියංෙනි තා මබ්රවි 848632791V 

   මහඳුවමන ප්රියන්තත පුෂණප කුමාර  842752388V 

   මහමප්පිය මෙදර එමයෝමිකාසම්මානි ජයවේධඑ 908143310V 

   මහමරක්කග කුරුකුගසූරිය පට ැරිමන ශාවින්තදයා රියුණි මකෞෂි මපමේරා 928170276V 

   මහියඑමන රුවන්ත කුමාර පිරිසණ  891182082 

   මහවත්ත මුරියන්තමසණගාමන අනූෂා කුමාරි  888492445V 



   මහවත්තමන රිනුක්ෂි ෙයානි 878530422V 

   මහ විදාඑමන අශානි ගීිකා චුරංෙනී 918470735V 

   මහා ආරච්චචිගාමන රුවනී නිලූෂිකා විමේමසණකර 918622560V 

   මහින්තද ෙමමනගාමන ඉමේෂා මදුමාි ෙමමන  948201755V 

   මහිගන්ත ආරච්චචිමන මදාන්ත පියුෂානි ඉමේෂා සරත්චන්තර 915580696V 

   මාකුඹුමේ මෙදර නිේමගා ජයශාන්ති  198969900225 

   මාෙම මුරියන්තමසණගාමන ගීතා සමන්තමලී ප්රියදේශිකා 905702467V 

   මාෙගමන මදාන්ත නුවන්ති එමවෝදා මපමේරා 906982480V 

   මාරිමවග පිහමකෝන්තගාමන එීශානි සඳමාි ජයමසණඑ  908130219V 

   මාඑම් ඉමඑෝකා ජීවනී ද සිල්වා 795340122V 

   මාඑවඩුමන ෙයාන්ත ඉන්තරික මාඑවඩු 833311131V 

   මාඑවඩුමන හසිත තරංෙ සමරවීර  883320786V  

   මාපා  ණ්ඩාරගාමන ිමේෂා චාමලී 945200936V 

   මාපා  ණ්ඩාරගාමන මධුෂාණි රඵසිංහ 925630543V 

   මාපා මුරියන්තමසණගාමන චාරිකා අංජුගානි මාපා 907940322V 

   මාපා මුරියන්තමසණගාමන තරිදු රසන්තඑ මාපා  942800975V 

   මාපා මුරියන්තමසණගාමන රිගන්තත සමීර 922031541V 

   මාපා මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා සදමාි 886822146V 

   මාපා මුරියන්තමසණගාමන මමහණෂිකා පද්ධමමාලී 916530242V 

   මාපා මුරියන්තමසණගාමන ගක්සිත ශ්රීමාල් මහණමජිත්  942922418V 

   මාපා මුරියන්තමසණගාමන සදමල්ඛා රිල්හානි 926712667V 

   මාරකඑ මෙදර ධීරන්ති මරෝචඑා එවරත්එ 907890295V 

   මාරඹමන චාන්තදනී අමඑෝමා 915773265V 

   මාරවිර මද්ධවයගාමන චමි මධුවන්ති මේමිගක  945202084V 

   මාරවිග මද්ධවයගාමන හේෂිකා රසාංජි මේමිගක 888543317V 

   මාරසිංහ ආරචිචිගාමන ඉමඑෝකා ගක්මාි මාරසිංහ  897330121V 

   මාරසිංහ මෙදර හේෂී නුවන්ති  915300847V 

   මාරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ඉෂාන්ත පුෂණපකුමාර 911353199V 

   මාරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන චන්තරිකා ප්රියදේෂණි 906682850V 

   මාරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන තක්ෂිගා පද්ධමපානි මාරසිංහ 857373669V 

   මාරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන දුෂණමන්තතා මසණඑනී මාරසිංහ 876123169V 

   මාරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන එීශානි මාරසිංහ 845041229V 

   මාරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ශයාමි මාරසිංහ  756491598V 

   මාවැල්ග මුරියන්තමසණගාමන ශෂිකා කුමාරි මාවැල්ග 965832853V 

   මාසින්ත මෙදර සමන්තතා ප්රියදේශනී මාසින්තමෙදර  925322881V 

   මැණික් මුරියන්තමසණගාමන සචිනි නිමමිෂිකා 946523984V 

   මැණික් හිටි මුරියන්තමසණගාමන මමහණෂා සුම ෝධනී විමේසිංහ 925540153V 

   මැණික් හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන  ශයාමි දේශණි සුමද්ධශිකා 945072377V 

   මැණික් හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන චන්තරිමා රිගානි ප්රියදේශී 885503306V 

   මැණික් හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන රිප්පි රංෙනි ප්රියභාාෂනි  925093025 V 

   මැණික්කඩවර මුරියන්තමසණගාමන නිල්මිණි කුමාරි ගුඵවේධඑ 198273100280 



   මැණික්කඩවර මුරියන්තමසණගාමන මරෝහිණි මල්කාන්ති   846383514V 

   මැණික්හිටි හාමු මුරියන්තමසණගාමන නිසංසගා රිල්රුක්ෂි 948132508V 

   මැද්ධමද්ධමොඩ මෙදර උදාර සම්පත් මසඑවිරත්එ 911050528V 

   මිනිමප්ප ෙමමන චුරංෙනී කුගසූරිය 907160467V 

   මිසණිගාමන එතාෂා නිමරෝෂිමා සායක්කාර 198760600043 

   මීෙහකුඹුමේ  මෙදර ශයාමලී ධම්මිකා කුමාරි  198962301375 

   මුඵෙම ආරච්චචිමන මදාං රිෂාණි රාිකා මපමේරා 895850195V 

   මුඵසිංහ ආරචිචිගාමන මමඑෝඡා රුවන්තිකා මුඵසිංහ 938143242V 

   මුඵසිංහ ආරච්චචිගාමන රිනුෂිකා මධුෂානි  916081987V 

   මුඵසිංහ ආරච්චචිගාමනකාන්තිගතා ප්රියංෙනි මැණිමක් 718154332V 

   මුුකුඩ මුරියන්තමසණගාමන අසංකකා සංජිවනි විමේසිංහ 916903219V 

   මුුකුඩරාගගාමන සදුන්ත පුෂණපකුමාර 912060934V 

   මුුකුඩරාළගාමන සන්තධයා කුමාරි  886410956V 

   මුුකුමාරිගාමන ඉසුරිකා මධුශානී පියසිරි 928413756V 

   මුුතන්තිරිගාමන  මනිෂා ගක්ෂණමී මුුතන්තී 938131031 

   මුුවා දුරයගාමන ිසණස දම්ම්කා 867754261 

   මුුවා දුරයගාමන සුජානි ජයමාිකා සණවේඵමාි 816872030V 

   මුුවා දුරයගාමන සුමිත්රා වීරවංශ 915062482V 

   මුප්පපමන්ත රමට්ටරාළගාමන ශ්රීමී පද්ධම කුමාරී  98182894V 

   මුහන්තරිරම්ගාමන අමසණග නුවන්ත  ණ්ඩාර 199333300940 

   මුහන්තරිරම්ගාමන සුමම්දා මල්කාන්ති 916780257V 

   මුහන්තරිරම්ගාමන සුමම්ධා මල්කාන්ති 916780257V 

   මමමරකක්කුමන අමයෝනි ඉමම්ෂා සල්ොදු 918092757V 

   වමිපාග පිරඵමන සානිකා උපමාි රත්එකුමාර 936922716V 

   මමාහම්රිරම්මන මම්එකා ප්රියදේශනී 875571427V 

   මමාමහාට්ටටි මුරියන්තමසණගාමන චාන්තදනී මැණිමක් 896032585V 

   මමාමහාට්ටටි මුරියන්තමසණගාමන හේෂිකා සුඑාි මසෝමඑායක 948331993V 

   මමාමහාමේ අන්තසාේ ෆාිමා අසණමියා 906620146V 

   මමාමහාමේ ඉසණමයිල් ෆාිමා සසණඑා 946291234V 

   මමාමහාමේ යූසුෆණ මමාමහාමේ රිෂාන්ත 891070730V 

   මමාමහාමේ හුමසණන්ත ෆාිමා සූේෆා 917312907V 

   මමාමහාමමේ ෆලීල් ෆවුසුල් සිහා   935181941V 

   මමාමහාම්මදු එවාසණ රමිෂා 927700948V 

   යද්ධදග ෙමරාගගාමන විශණව දේශඑ එයඑ කුමාර 923464476V 

   යල්පත්මවග අරාමදමක් මෙදර බුද්ධිකා මදුරංෙනී 896113569V 

   යහන්තෙල් මුරියන්තමසණගාමන අලුත් මෙදර මල්ිකා කුමාරි 906262517V 

   යාපා ෙම්ගත්මන අමප්පක්ෂා ඉඳුනිල් රිගංකා 897893541V 

   යාපා  ණ්ඩාරගාමන ගසන්තත බුද්ධික පියංකර 922604380V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන ඇෙිිහින්තමන්ත මෙදර නිලුෂිකා මඑලුම්  ණ්ඩාර 926044079V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන ඉමරෝෂා සදමාි යාපා 888601457V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන චුරිකා ප්රියදේශනී 875901524V 



   යාපා මුරියන්තමසණගාමන චම්පිකා සාරංක ජයමසණකර  935610899 V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන ටිනුෂා එදුන්ත වීරවි්රම 918610910V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන තැෙිි හින්තමන්ත මෙදර ඉමඑෝකා සදමාි අමේරත්එ 915564372V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන එීකා චුරංෙනී යාපා 937614535V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන රභාාත් යාපා  ණ්ඩාර  913182740V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන මංජුගා මිහිරානි යාපා  895242144V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන මධුභාාෂණි පුෂණපකුමාරි රෑපසිංහ යාපා 916812809V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන රනුක ගක්මාල් යාපා  883000927 V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන ගක්මිී සදකුමාරි යාපා 905470280V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන ගහිරු ර සන්තඑ ජයඑාත් 861464172 V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන ශෂිකා මධුවන්ති යාපා 927522926V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන ෂිමරෝමි මේණුකා වි්රමසිංහ 198886301607 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන සකුන්තතගා ප්රියදේශී යාපා 858121337V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන සාරංො ඉමල්ෂි රිසාඑායක 947300180V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන සුරංකකා ප්රියන්ති මසමඑවිරත්එ 865091990V 

   යාපා මුරියන්තමසණගාමන හසිත ගක්මාල්  931213300V 

   මයාඑාමුල්ග මුරියන්තමසණගාමන දම්මිකා ප්රියදේෂී මයාඑාමුල්ග 897171678V 

   මයාඑාමුල්ග මුරියන්තමසණගාමන මරාහාන්ත දමිත් කුමාර 861210405V 

   මයෝඑාමුල්ග මුරියන්තමසණගාමන මසණපාිකා නිමරෝෂී 856890465V 

   රං ංඩා මද්ධවයගාමන මම්එකා ගක්මාි  878321928V 

   රං ණ්ඩා මද්ධවයගාමන අමඑෝෂා උදය කුමාරි 875830112V 

   රංහවි දුරයගාමන සාිය සදරුවන්ත රත්එායක 931891081V 

   රංහවි දූරයගාමන වසන්තතා ප්රියදේශනී 888173862V 

   රජවක  ණ්ඩාරගාමන නිමල්  ණ්ඩාර 873061103V 

   රජවක  ණ්ඩාරගාමන නිගන්ති මල්කාන්ති 905053361V 

   රජිත මධුෂාන්ත ගක්ෂිත උයන්තමහණවා 199316302990 

   රටමදාඩම් ෙසණ වත්මත් මෙදර රුවිනි මධුභාාෂිණි කරුඵාමද්ධවයගාමන 926143069V 

   රමට්ටරාගගාමන සංජීවනි ීපිකා කුමාරි 915181236 V 

   රඵුංෙ රිසාඑයකගාමන ශානිකා මරෝෂී 868543230V 

   රඵවඑ  ංඩාරගාමන මමහණෂා නිල්මිණි කරුඵරත්එ  907951073V 

   රඵවීර මුරියන්තමසණගාමන රිලීකා ප්රියදේශණි රඵවීර 895191655V 

   රඵවීර මුරියන්තමසණගාමන පුබුදු මහණමන්තත රඵවීර 881210380V 

   රඵසිංහ ආරචිචිගාමන ිරන්තරි ධමිමිකා රඵසිංහ 825340556V  

   රඵසිංහ ආරචිච්චමන තනුජා සුදේශනී 807414186V 

   රඵසිංහ ආරච්චචිමන ඉමේෂා මඑලුම් කුමාරි 907620980V 

   රඵසිංහ ආරච්චචිමන රංජනී පද්ධම කුමාරි 856680851V 

   රඵසිංහ ආරච්චචිගාමන අමිත් රංෙඑ මපමේරා  199331100710 

   රඵසිංහ ආරච්චචිගාමන මමහණෂිකා චන්තරකාන්ති රඵසිංහ 896612212V 

   රඵසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා රිල්ෂානි රඵසිංහ 935020298v 

   රඵසිංහ මුරියන්තමසණගාමන එීකා ශාමලී 857451139V 

   රණ් ණ්්ංඩා මද්ධවයගාමන අනිල් රසංෙ ඡයගත් 902272224V 



   රිඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිශානි රිලූකා රත්එායක 867484060V 

   රත්තරන්ත ආරුකට්ටටි පට ැරිමන නිමාි රිල්හානි දයාරත්එ 906733633V 

   රත්එ සළු වියඑමන අනුරුද්ධිකා චාන්තදනී වීරසිංහ 887981108V 

   රත්එසලුවියඑමන සමන්ත රරිප්ප කුමාර 893192921V 

   රත්එාභාරඵ මුගාචාරිගාමන චමමෝරි මරාෂාඑා ආරියදාස  897523167V 

   රත්එායක  මුරියන්තමසණගාමන කගණි ෙමේෂා රත්එායක  945110210V 

   රත්එායක කණ්ඩම්ෙිගාමන කුමුදුනි මහණමමාගා 926273302v 

   රත්එායක කන්තඩමිේගාමන කුමුදුනී මහණමමාගා 926273302 

   රත්එායක දුනෙන්තඑ රාළගා මන ශ්රීයා කාන්ති 198161600863 

   රත්එායක  ංඩාරගාමන රිිනි ප්රියදේශනී මහණමකුමාරි 907550176V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණතාමන සමරවීර 801440819V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගා නුවන්ති හේෂිකා  918603689V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන  ධේම ශ්රී ිිණි පුේණිමා රත්එායක  905095030V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන  පල්මල්මෙදර අනුෂණකා නිේමාි අමරුංෙ 826503491V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන  සුඡාතා 877523004 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අනුපමා මමහණෂා කුමාරි රත්එායක  926042920V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අනුර කුමාර 199022003834 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අනුෂකා කාංචඑමාි කුමාරි 905032801V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අනුෂා නිගංකකා රත්එායක 908243935V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අනූෂා කුමාරි රත්එායක 898581233V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අනූෂා චාන්තදනී රත්එායක 845851140V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අමාි මම්එාකා 916411162V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අමිත් සංජිව 902340114V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අමිගාණි මධුෂිකා රත්එායක 946392200V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අමේෂා සංජීවනී කුමාරි රත්එායක 948443511V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අරුඵ පුෂණප කුමාර රත්එායක  913501152v 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අසංකා මදුෂාණි රත්එායක 905483544v 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අසන්තත එාරද රත්එායක 198729801675 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අමසෝකා ප්රියදේෂණි 935382467V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ආශා රිල්හානි 887072493V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ආශා ශයාමි 916240554V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගා මන ඉදුනිල් කාංචඑා මසඑවිරත්එ 916013477V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඉදුමිණි මිහිරාණි උමප්පක්ෂා රත්එායක  917781567 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඉන්තරික උදයංෙනී රත්එායක 878540999V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමල් ප්රියදේශඑ 922880034V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමල්කා නිවන්ති ජයිගක 918280570V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා උදයංෙනී 916290489V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා ප්රියංෙනී රත්එායක 858471150V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා ගක්මාි 918490728V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂිකා ශයාමි ජයසිංහ 865841604V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඉෂානි වාසඑා රත්එායක 917322490V 



   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඉෂානි සඳුනිකා රත්එායක 926033042V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඉෂාන්ති වත්සගා  908370074V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඉසංකා අමාි රක්එායක 847013591V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඉසුරිකා සණවේඵමාි රත්එායක 917570094V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන උදයංෙනී මාමඑල් 896532995V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන උදාරි විමේශිකා පුෂණපමංජරී රත්එායක 199281601579 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන උමද්ධෂීකා ප්රියංෙනී ජයමසණකර 886783574V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන උපුල් මධුසංක රත්එායක 891650337V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන උමම්ෂා ෙයානි 935240727V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන උෂානි අනුරුද්ධිකා කුමාරරත්එ 946711268V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන කල්පනි ිරන්තරිකා  916281382V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන කවිණි සදුනිකා රත්එායක 945343400V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන කාංචඑා සදමාි ගුඵමසණකර 927171112V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන කාන්ති රත්එායක 797351814V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මකෞශගයා ගීතාංජලී කුමාරි 945271787V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ෙයානි රිනූෂා රත්එායක 885540783V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ෙයාන්ත මංජුග වීරසිංහ 933532038V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ොයාන්ත කාවින්තද 940020670V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන කිකා රත්එායක 896410563V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චුරිකා කල්හාරි 878051904V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චුරිකා ප්රියදේෂනී රත්එායක 199485203108 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චන්තදඑ මසඑවිරත්එ අත්තඑායක 860921669V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චන්තදඑමාි  ණ්ඩාර 885670695V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චන්තරිමා නිශානි 897362244V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චන්තරිමා නිසාන්ති රත්එායක 835352137V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චන්තරා කාන්තිරත්එායක 886560869V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චන්තරිකා රසාංජලී කුමාරි  906831023V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චමින්තද රත්එායක 851700021V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චමිගා නිමරෝෂනි රත්එායක 918032231V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චමිගා ප්රියදේශී රත්එායක 908160282V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චමමෝරි හංසනී රත්එායක 888023216V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චම්පා මහණමමාි රත්එායක 916283636V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චාඑක නිරන්තජන්ත රත්එායක  931563203V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චාමනී අනුෂණකා 876370271V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චාමර කුමාර කරුඑාරත්එ 943371962V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චාමලී ධණුෂිකා 907790630V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චාමිණි ප්රියංකකා කුමාරි  936000860V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චින්තතක රුවන්ත ජයවීර 893074287V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඡුනීකා ප්රියදේශී රත්එායක 846041303V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ජයනි උදයංෙනි රත්එායක 896870718V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ජයනි චුරිකා රත්එායක 918620591V 



   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ජයමිණි ප්රියංකා 878591801V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ජසින්තතා රිිනි මමහණෂා කුමාරි රත්එායක  827292699V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ජිවනී එමයෝමි රත්එායක 867563628V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඥාඑවී රත්එායක 875163647V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන තක්ෂිගා කුසගානි රත්එායක 947991868V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන තක්ෂිගා රම ෝදනී රත්එායක 937371586V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන තක්ෂිගා  ංඩාර 916201362V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන තනූජ ශ්රියංක 912281434V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන තරංෙ ගක්මාල් මසමඑවිරත්එ. 882330028 V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන තරංෙනි රිල්රුක්ෂි 937880979V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන තරංෙනී රිල්රුක්ෂිකා  905461311V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන තරංො මදුෂානි රත්එායක 915651461V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ිමගෝමා ශ්රීමන්ති රත්එායක 915880754V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ිවංකා සම්මානි රත්එායක 885212220V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ිළිණි උදයකුමාරි  906770105V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ුශාරා කුමාරි  925310832V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ුෂාර නුවන්ත කුමාර 911100088V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ුෂාරි කුමුදුනි රත්එායක  918422129V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන දේශඑ දුගන්තජන්ත 932741571V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රිනුක රීප්ප  සඳරුවන්ත  912663850V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රිනුෂා සංජීවනී රත්එායක 868323477V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රිනුෂණකා එීශාන්ති රත්එායක  886813619V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රිනූෂා සංජීවනී රත්එායක 927431823V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රිමන්තෂා රභාාෂිී මධුමාලී සු මසණඑ 897502739V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රිමුදු කුමාරි 896741624V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රිගංි මේණුකා 905300814V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රිිනි අකුරිකා  198972300836 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රිල්හානි කුමුදුනි රත්එායක 907740781V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රිසණඑා සඳමාි 907960242V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මද්ධවිකා සණවේඵමාි 198557410020 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ධනුෂණකා රත්එමාි විජයරත්එ 915743684V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ධම්මික සුධීර රත්එායක  199109500398 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන එරිකා නිමරෝෂීනි රත්එායක 198283101786 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන එීකා ඉදුනිල් 896674951V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන එීකා කුමාරී රත්එායක  908113888V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන එීකා මදුෂිකා රත්එායක  908231872V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන එීකා ගක්මාි රත්එායක 198951901345 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන එීකා විජයන්තිමාගා 855881608V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන එීෂා ගක්මාි 917091579V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නිදේශනි රත්එායක 886711980V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නිමාෂා උදයංෙනි 938050546V 



   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නිමාෂා රිල්රුක්ෂි රත්එායක 885421024V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නිරංජගා ගීතානි රත්එායක 908262255V  

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නිරූපමා චාන්තදනි රත්එායක 895461911V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා 906881039V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නිගන්ති රිල්රුක්ෂි රත්එායක 915081479V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නිගන්ති පුෂණපකුමාරි රත්එායක 896792245V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නිලුකා ප්රියදේශනි  895993387V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නිලූපා නිගානි රත්එායක 868441984V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නුවන්ත සමන්තත රත්එායක 198335800850 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නුවන්ත සම්පත්  ණ්ඩාර 882940250V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන පත්මගතා 905713590V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන පත්මා රත්එායක 898660290V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන පත්මිණි ප්රියංකකා 896102141V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන පහන්ත මංජුග රත්එායක 199136003745 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන පුජිකා ශීමාි ජිවරංෙනී රත්එායක 915550207V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන පුෂණපානි චුරංෙනි 888653406V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ප්රියන්තිකා කුමාරි රත්එායක  198086503605 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන බුද්ධික රිමුුමාල් රත්එායක 942312474V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මදාරා සමන්තමලී 937053290v 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මදුෂිකා දමයන්ති රත්එායක 927430703V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මධුකා දමයන්ති රත්එායක 896901346V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මධුනි ප්රියදේශනී 856931943V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මනීෂිකා ෙංොනි  937691823V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මමඑෝරි රිගානි 867362002V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මමඑෝෂිකා  197779003845 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මල්ෂා මමඑෝහාරි රත්එායක 938492166V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මිගාන්ත මද්ධශප්රිය  852972785V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන  මම්එක ජඑහිත  ණ්ඩාර 911390043V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මම්නුකා උදයංෙනි  977731888V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රමයගතා රත්එායක 898113930V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රමයා කුමාරි රත්එායක 885740952V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රසංකකා හිමාි 908590589V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රසිකා අරුණි රජින්තරාණි රත්එායක 837983185V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රසිකා ප්රියදේශනී 897832674V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ගක්මාි මදුරංක 908080319V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ගගානි 887591342V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ගසන්ති අනුරුද්ධිකා 895491659V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන වසන්ති 815443101V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන වසන්ති චුරාණි 907421449V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන වාරැනිකා ගක්මාි ආරියවන්තර 877823547V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන වාසඑා ඉන්තදුමී රත්එායක 895960624V 



   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන විමගාවි 198476201575 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ශසිකා අංජලී 938232903V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා රසාදනී රත්එායක 935461103V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා ප්රියන්ති 877991172V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා සන්තධයා රත්එායක 886051557v 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ශාගනි රසිරිකා රත්එායක 875290410V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ශාිකා චින්තතනි රත්එායක 916691670V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ශ්රීකාන්තත් මකෞශගය ජයිගක 922180318V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මෂහානි රිල්රුක්ෂිකා 926941623V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සංජීව 900313900V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සංීප සධාංජඑ ගුඵරත්එ 941930468V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සචිනි ඉෂාරා 946582816V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සදුන්ත කුමාර ිගකරත්එ  932441926V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සන්තදයා උපුල් කුමාරි රත්එායක 887691061V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සඳමාි ධනුෂණෂිකා විමඡ්සූරිය 886942052V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සමන්තතා රිල්හානි රත්එායක  926133039V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සමන්තතා රජිත කුමාරි රත්එායක 776440299V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සමීර නිගංෙ 199105900596 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සශිකා මධුශානි 917262144V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සසිකා මදුශානි රත්එායක 936260594V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සාරංො රවිහාරි රත්එායක 898181561V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සිරියගතා 868010231V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සිල්වා ඉමවෝන්ත එයඑජිත් 932591723V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සුජීවා ජයමාි ධම්මිකා රත්එායක 885020887V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සුපිපි ඉමේෂිකා රත්එායක 918192468V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සුපුන්ත එීෂා කුමාරි  රත්එායක  199485102254 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සුමම්දා මඑළුම් කුමාරි රත්එායක 887691053V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සුගක්ඛඑා වංශපාි රත්එායක 945160543V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සුසන්තත කුමාර 893652183V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මසණඑානි සාෙරිකා   රත්එායක 876840375V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මසෞමයා කුමාරි  886091869V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන හංසිකා සමාි 925261840V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන හේමා ධඑංජනි 947453491V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන හේෂ මදුශානි රීපිකා 916730098V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන හේෂණි මධුවන්ති රත්එායක 199350901837 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන හේෂණි රත්එායක 897001390V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන හේෂී කුමාරි ජයිගක  915100856V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන හිමාෂා රිල්රුක්ෂි රත්එායක 885421024V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මහණමා එන්තදනී දමයන්ති 878443535V 

   රත්එායක මුරියන්තමසණගාමනඅනූෂා රිල්හානි රත්එායක  876812029V 

   රත්එායක මහණමන්ත මුරියන්තමසණගාමන ප්රියංකර උරිත කුමාර 943583250V 



   රත්න්තයක මුරියන්තමසණල්මන විරාේ මධුශංඛ රත්න්තයක 903000805 V 

   රඑසිංහ ආරච්චචිගාමන මදාන්ත පවනි නිසංසගා රිසාඑායක 947862367V 

   රන්තමතන්ත මෙදර සුනිගා සදමාි මධුශංකනී 198862500290 

   රන්තරික අමේගුඵවේධඑ සමරජීව 198907900739 

   රන්තදුණු වන්තනි මුරියන්තමසණගාමන ශ්රියානි ීපිකා  906290170V 

   රන්තදුනු පුරමෙදර නිලුපා ප්රියදේශනී 936952267V 

   රන්තදුනු වන්තනි මුරියන්තමසණගාමන ප්රියන්තත කුමාර 900831269V 

   රන්තමදනිය, මුරියන්තමසණගාමන සුම ෝධා නිමරෝෂී රන්තමදනිය 947001990V 

   රන්තපට ැඳි මුරියන්තමසණගාමන අනුගාවි 785041194V 

   රන්තමිණි වන්තනි මුරියන්තමසණගාමන නිමාි රසාංකකා රිල්රුක්ෂි  846200045 V 

   රන්තවළලු මුරියන්තමසණගාමන දයාරත්එ 832512877V 

   රන්තමසාන්ත මප්පි දූරයගාමන එීකා රිල්රුක්ෂි විමේවේධඑ 906500370V 

   රන්තහවි දුරයගාමන අසංක විමේවේධඑ  922371997V 

   රන්තහවි දුරයගාමන ඉමේෂා සදමාි 897250934v 

   රන්තහවි දුරයගාමන සමන්ත කුමාරි 907822974V 

   රන්තහවි දූරයගාමන අමඑෝමා ප්රියදේශනි 875831968V 

   රන්තහවිමන නිමරෝෂා චාන්තදනි කරුඵාසුන්තදර 897091844V 

   රන්තහවේ දුරයගාමන මංෙිකා ප්රියදේසනි රාජපක්ෂ 877033520V 

   රම්පට මද්ධවමන ශාිකා රිල්රුක්ෂි මහණමචන්තර 865612753V 

   රම්පට ැරිමන නිසංසගා ප්රියදේශනි 926490559V 

   රම් ංඩා මද්ධවයගාමන උමම්ෂා මදුමාි  926173332V 

   රම් ංඩා මද්ධවයගාමන නිගන්ති පුෂණපගතා රාජපක්ෂ 916471483V 

   රම් ණ්ඩා මද්ධවමන ිගංක ගක්ෂිත  ණ්ඩාර 941571522V 

   රම් ණ්ඩා මද්ධවයගාමන ප්රියංක රිල්හාරා සමරසිංහ  875751328V 

   රම් න්තඩා මද්ධවයගාමන ඉෂාරා මධුෂානි 955582217V 

   රඹුක්මපාත පල්මල්මෙදර වඩඑලුව මෙදර මකෝකිගා එීෂානී 888610413V 

   රහු ද්ධමද්ධ විදාමන්තගාමන ජයංකා චුරානි 846940170V 

   රාඡපක්ෂ අප්පපුහාමි මුරියන්තමසණගාමන අනුෂා රිල්රුක්ෂි රාඡපක්ෂ 916091290V 

   රාඡපක්ෂ මද්ධවයගාමන ප්රියංෙී නිමරෝෂා රාඡපක්ෂ 885759892V 

   රාඡපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන කවිෂා ිගක්ෂී කුමාරි රාඡපක්ෂ  938190976V 

   රාඡපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන මෙෞරි රසාරිනි  රාඡපක්ෂ 896821601V 

   රාඡපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන ිිණි එීෂා චුරංක විමගරත්එ 906662329V 

   රාඡපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන දක්ෂිඑා රූකාන්ති 926423436V 

   රාඡපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන රිනූෂා සඡානි කුමාරි රාඡපක්ෂ 907492117V 

   රාඡපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන රමමෝිත විදුෂාන්ත රාඡපක්ෂ 199331103213 

   රාඡපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන යසන්ති මැණිමක් රාඡපක්ෂ 886534043V 

   රාඡපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන හසිදු රිනිෂණක රාජපක්ෂ 932281058V 

   රාඡපක්ෂ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ප්රියංෙනී සදමාි 0918490574V 

   රාමඡ්න්තරන්ත කුමීරා ප්රියදේශී 897391422V 

   රාජ මකාණ්ඩ රාජමංිගාමන නිගංකා මධුෂාණි 937721595V 

   රාජකරුඵා මද්ධවගාමන චමින්තද රාජකරුඵා  852491060V 



   රාජකරුඵා මඑමම්න්තර එරිකා ප්රියදේශනී 876053004V 

   රාජකරුඵා මඑමම්න්තර එයිදගාමන ගසන්ති සුදේශනී 887391017V 

   රාජකරුඵා මඑමම්න්තර පට ැඳිමන චාන්තදනී නිමරෝෂා රාජමංී 908120205V 

   රාජකරුඵාවග ිල්සිකා චුරංෙනී රාජකරුඵා  906511720V 

   රාජපක්ෂ කංකාඑම්මන  අනුෂා හේෂනි 925471933V 

   රාජපක්ෂ රිසාඑායකමන අයිරාංෙනී තමාරා කුමාරි රාජපක්ෂ 896570447V 

   රාජපක්ෂ මද්ධවයගාමන අනූෂා ප්රියංෙනී කුගුංෙ 896331019V 

   රාජපක්ෂ මද්ධවයගාමන චන්තරිකා මහණමගතා 887862834V 

   රාජපක්ෂ මද්ධවයගා මන ජයන්ති අරුඵකාන්ති රන්තමිණි  885014445V 

   රාජපක්ෂ මද්ධවයගාමන ධම්මිකා චුරංෙනී 887622078V 

   රාජපක්ෂ මද්ධවයගාමන මංෙිකා කුසුම් රාජපක්ෂ 895643343V 

   රාජපක්ෂ මද්ධවයගාමන සජානි විමංසා 199465000313 

   රාජපක්ෂ මද්ධවගාමන චන්තරිකා 905051482V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන  ගක්ෂිකා කුමාරි රාජපක්ෂ 915700802V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන අනිල් උපඑන්තද 910631837V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන අරුඵ රසන්තඑ 893520333V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන අසංක ෙන්තෙඑාත් 923033173V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා මධුමාි 915033083V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන උපුලී සජීවනි කුමාරි රාජපක්ෂ 898643212 V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන කසුනි ජයංෙඑා  907200159V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන කසුන්ත එාමල් රාජපක්ෂ 912191591V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන කාංචඑා  ප්රියදේශනි රාජපක්ෂ 905730550V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන චුර ජයමාල් ඥාඵිගක 933052621V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන චුරංෙනී කල්පනී 897800454V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන චමිගා සංජීවනී  896264540V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන චාඑක සම්පත් 921080697V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන චාන්තරනි කුසුම් 915893139V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන චාමිණි කණිෂණක කම්හානී 955140486V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන ජයන්තත අමේවි්රම 913144880V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන ජයමිනි කාංචඑමාගා රාජපක්ෂ  907720861V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන තක්ෂිගා නිමරෝෂී කුමාරි 198957600676 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන දනුෂණකා රිල්මිණි රාජපක්ෂ 875491490V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන රිමන්තශා සජීවනී රාජපක්ෂ 888534083V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන එමවෝදයා රිනුෂානි රාජපක්ෂ 947870440V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන නිහාරා චුරානි 927591219 V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන බුද්ධික චුරංෙ රුවන්තජය 880720910V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන මාගනි පද්ධමගතා  885720951V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන යසන්ති උමද්ධශිකා 897700786V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන ගිතා කුමාරි රාජපක්ෂ  198759100019 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන වින්තධයා ගක්මාි රාජපක්ෂ 917611998V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන ශිදු චන්තරිමාල් රාජපක්ෂ 892601992V 



   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන ශයාමලී වත්සගා රාජපක්ෂ 946232920V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන සමන්ති නිමරෝෂා රාජපක්ෂ 8854711021V 

   රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන හේෂී ශයාමි කුමාරි  935823234V 

   රාජපක්ෂ වඩඑහලුමන මමහණෂිකා උදයංෙනී 895700320V 

   රාජපක්ෂ වත්මත් විදාඑගාමන චම්පිකා රිල්හානි රාජපක්ෂ 947571141V 

   රාජපක්ෂ වත්මත් විදාඑගාමන මසණපාිකා රාජපක්ෂ 918513450V 

   රාජපක්ෂ වත්මත් විදාමඑගාමන සචනි ධනුෂිකා ෙයානි 945430524V 

   රාජපක්ෂ වත්මත් විදාමන්තගාමන රුවනි මකෞෂගයා රාජපක්ෂ 886160100V 

   රාජපක්ෂ වත්මත් විදාමන්තගාමන සම්පත් සිරාී 905863495V 

   රාජපක්ෂ වාසග මුරියන්තමසණගාමන චන්තරානි රාජපක්ෂ 916531729V 

   රාජපක්ෂ  මුරියන්තමසණගාමන එීෂා රිගාෂනී රාජපක්ෂ 908533747V 

   රාජපක්ෂගාමන චාමර නිශාන්තත කුමාර 198610003043 

   රාජපක්ෂගාමන නිරංජනි ිරංකකා රාජපක්ෂ 885152147V 

   රාජපක්ෂගාමන  වසන්තත නිේමාල් සත්සර 913583248V 

   රාජමන්තී මඑමම්න්තර පට ැඳිමන රභාාෂක රිනුශාන්ත රූපමසණඑ 940151236V 

   රාජමුනි මද්ධවමන අශාන්ත උදය විමේරත්එ 920550410V 

   රාජමුනි මද්ධවයගාමන සංධයා රිල්හාරි කුමාරි  928390764V 

   රාජශිල්ප මන්තිගාමෙ කුසුම්ගතා 837413419V 

   රාජසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ධනුෂණකා උදයංෙනි 887340587V 

   රාජසිංහ රාජකරුඵා මඑමම්න්තර එයිමදෝගාමන රරිපිකා රාජසිංහ 846112421V 

   රාජසිංහ රාජමන්තීගාමන රමයගතා රාජසිංහ 198763501145 

   රාජාරාම බ්රාහණමඵගාමන එීෂා සමන්තමලී සමරමකෝන්ත 946531723V 

   රාජාරාම බ්රාහණමඵගාමන පුෂණපමාගා ජයසුරිය 808362457V 

   රාමේරමි රිනුෂිකා ජයගක්ෂණමි  897001039V 

   රාමඑායක ආරච්චචිගාමන චමින්තද  ණ්ඩාර රාමඑායක 900351496 V 

   රාමඑායක මුරියන්තමසණගාමන චරිතා කුමාරි රාමඑායක 945200847v 

   රාමඑායක මුරියන්තමසණගාමන ජඑාි ගක්මාලී කුමාරි 867302565V 

   රාමඑායක මුරියන්තමසණගාමන රිනුෂා චන්තරිමා රාමඑායක 885220509V 

   රාමඑායක මුරියන්තමසණගාමන රිගානි 887730164v 

   රාමඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිසංසගා ළයාදරී රාමඑායක 936241271V 

   රාමඑායක මුරියන්තමසණගාමන විපුග සංඡීව  ණ්ඩාර  931123211V 

   මරාෂිනි වැන්තඩෙට්ට 867261400V 

   ගංකාිගක ඡයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන සුෙන්තරිකා මධුවන්ති  937180683V 

   ගංකාධීර රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන අීෂා රමුරිනි  955283350V 

   ගක්නි රිල්හානි පිරඵ 916271735V 

   ගක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන ෙිගානි ගීිකා ජයසුන්තදර 915140521V 

   ගක්මස මුරියන්තමසණගාමන ජඑන්තදනී එීරා කල්පනී රිසාඑායක 927242745V 

   ගන්තදමන ුෂාරි ප්රියංකකා 878341031V 

   ගන්තමද්ධකුඹුර මුරියන්තමසණගාමන රිල්හානි මධූෂා 916651457V 

   ගමාමහණවගා මන එරිශා කල්පනි  936190464V 

   ගහිරු කසුන්ත ඒකඑායක 199319500142 



   ියරිපිට අප්පපුහාමි මුරියන්තමසණගාමන අචග උදය  ංඩාර ියරිපිට  913442253V 

   ියරිපිට අප්පපුහාමි මුරියන්තමසණගාමන සුභාානි සාරංකකා 885760163v 

   ියරිපිටිය රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන  ධම්මික ගක්මාල්  ණ්ඩාර ියරිපිටිය 198423603470 

   ියඑආරචිචීගාමන මකෞෂගයා ියඑමන 947023284V  

   ියඑආරච්චචිමන සසිකගා මකෞෂල්යානි ියඑආරච්චචි 917721289V 

   ියඑමන දුගාංජි රිල්රුක්ෂි 918500502V 

   ි යඑමන මදාං රුක්මාල් රවින්තර ි යඑමන  940502403V 

   ියඑමන එවරත්එගාමන රිමන්තෂා උදයංෙනී ඉසුරිකා  936491707V  

   ියඑරාගගාමන මධුමාිකා ප්රියංෙනී 905961187V 

   මල්කමගාමන ශාිකා හිරන්ති කුමාරි ජයිගක 938650365V 

   මල්කමි මුරියන්තමසණගාමන චාන්තදනී ප්රියංො සුමඑමසණකර 845310688 

   මගාකු රාජපක්ෂමන අමඑෝමා රාජපක්ෂ 855054728V 

   මගාකුමසණු මහණවමන මදාන්ත කගනි ගක්මාි වි්රමසිංහ 885013864V 

   වෙමන ෙංො කුමාරි වරාමොඩ 887782504V 

   වටුඑන්තිමන ධනුෂිකා අනුපා මධුරංක 906370204V 

   වඩඑ හලුමන උමද්ධනි එරිශානි 887691266V 

   විකාවමන එීකා කගයාණි 868460210V 

   වඩුමන නිමරෝෂනී රඑාන්තදු 897322463V 

   වඩුතංීගාමන කාංචඑා සදරුවනි ද අල්විසණ 895320692v 

   වඵසුරිය මුරියන්තමසණගාමන චම්පිකා රිල්රුක්ෂි  885861644V 

   වඵසූරිය මුරියන්තමසණගාමන තරංෙනී සන්තධයාකුමාරි 876450976V 

   වඑසිංහ දුරයගාමන චුර සම්පත් මධුසංක 921840640V 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණඑමන පවිත්රා ප්රියදේශනී  938241937V 

   වඑසිංහ මුරියන්ත මසණගාමන අචිනි මධුවන්ති 917502315v 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ඉන්තරිකා මහණමාි 895802280V 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා මදුවන්ති 927743434V 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන කල්පඑා ෙයාි වඑසිංහ 945250690 V 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ෙයනි චිරන්තිකා වඑසිංහ 946502774V 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන චන්තරිමා මමඑෝහරි වඑසිංහ 885431020V 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන තරංො නිල්මිණි රඵසිංහ 855230097V 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන තරංො නිල්මිී රඵසිංහ 855230097V 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ිිණි නිමම්ෂිකා වඑසිංහ 928013758V 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ධනූෂා ප්රියදේශනී 886680376V 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන එරිකා ශාන්ති වඑසිංහ 198260700340 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා ප්රියංෙනී 936431135V 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන පූේඵා අශානී පන්තිතරත්එ 936792359V 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන මධූෂිකා රුක්මාල් වඑසිංහ 946982148V 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ලුෂානී ප්රියගංකා 897330342V 

   වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන සමන්ත ප්රියශාන්තත  851480773V 

   වඑසිංහ සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන අරුණි උමප්පක්ෂා  ංඩාර 907041603V 

   වඑසූරිය මුරියන්තමසණගාමන මප්පසාන්තත ිහාත් ීප්පි කුමාර වඑසූරිය 860310929V 



   වඑසූරිය මුරියන්තමසණගාමන ගක්දු එයඑහාරි 916400861V 

   වන්තඑකුවත්ත වඩුමන පුබුදුනී මධුෂිකා සඳමාි  927703211V 

   වන්තනි ආරච්චචිගාමන ීපිකා නිශාන්ති  845943290V 

   වන්තනි ආරච්චචිගාමන නිමරෝෂා සඳමාි චන්තදසිරි 955383109V 

   වන්තනි දුරයගාමන අනූෂා දමයන්ති  878390083V 

   වන්තනි දුරයගාමන අමඑෝමා ප්රියදේශඑ 896412779V 

   වන්තනි දුරයගාමන සුමන්තත්රා මඑලූපා 888610197V 

   වන්තනි පිරන්තඑැහැගාමන මධුෂිකා ිරිරිසිංහ 898661318V 

   වන්තනිආරචිචි මුරියන්තමසණගාමන රිප්පි කුමාරි වන්තනිආරචිචි 908351762 V 

   වන්තනිදුරයාගාමන එීකා කල්යානි  905972430V 

   වන්තනිඑායක මුරියන්තමසණගාමන අවන්ති ඉමේෂා වන්තනිඑායක 907952398V 

   වන්තනිහාමිගාමන ඉමරෝෂා මල්කාන්ති  877651380V 

   වරකාගන්තමද්ධ රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රසන්තඑ කුමාර රිසාඑායක 881843382V 

   වරාකැටිය මෙදර නිමරෝෂා අයිරාංෙනී  917132747V 

   වේඡිඑා ශ්රිමාි ඉනමන්තෂන්ත 887780099V 

   වේඵකුග සුරියගාමන චාරුණි අමේෂා ජයමාි පිරිසණ 19916500394 

   වේඵකුගසුරිය බුසා  දුමන සාින්තද ක්රිශාන්ත රඑාන්තදු 921730217V 

   වේඵකුගසුරිය මමෝදර පට ැරිමන දුගාරි මධුෂංකා රඑාන්තදු 888242104V 

   වේඵමන වසන්ති චුරිකා මෆාන්තමසණකා 837582164V 

   වේඵමන වසන්ති චුරිකා මෆාන්තමසණකා  837582164V 

   වේඵසූරිය මුරියන්තමසණගාමන රිනුෂා ෙයානි වීරසූරිය 897232251V 

   වේෂ හැන්තරිමන නිමරෝෂා ප්රියදේශී මසායිසා 857962346 

   වේෂමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන එයඑා මසණපාි අමේරත්එ 198151903440 

   වේෂමාඑ මද්ධවමන සුම ෝධා ජයමාි 957782965 V 

   වගමන නිශාමා මදුරංක 885053572V 

   වගදුර ඡයිසණසමන මඑරංඡගා 867200053V 

   විසමකාන්තත ආරච්චචිගාමන සංජීව රභාාත් කුමාර ධේමමසණඑ 800971063V 

   වල්කුමේ මෙදර එරිරා නිමරෝෂණි 198873301359 

   වාමොල්ග මුරියන්තමසණගාමන තරංො සදමාි රිසාඑායක 925012653V 

   වාච්චචි හැන්තඑැරිමන බුද්ධිමා ඉමශෝධනී  885731040V 

   වාසග මුරියන්තමසණගාමන ජයමාි ගංකා 906250080V 

   වාසග මුරියන්තමසණගාමන ීපානී ශයාමාලී මහණරත් මැණිමක් 198362901050 

   වාසග මුරියන්තමසණගාමන හේෂී කුමාරි සමරමකෝන්ත 888402357V 

   වාසගවන්තනි මුරියන්තමසණගාමන රත්එ කගයාණි 198254404246 

   වැරැල්ගෙම මෙදර දුලීකා නිගංෙනී ගක්මාි 926480642V 

   වැිෙමමන මාමඑල් කුමාරි වැිෙමමන 758124207V 

   වැිවිටිය ෙමමන රුවිනි ෙිමාි  806500429V 

   වැිමහණඑ ෙමමන රජිතා නිමරෝශනී ෙමමන  876340992V 

   වැල්මල්මෙදර මුහම්රිරවගාමන වසන්ති කුමාරි 896480162v 

   වැමේ ෙමිමාමහණගාමන  අඡිත් ඉංරික පුෂණප කුමාර  198820400364 

   වි්රම ආරච්චචිමන රවින්තර පුෂණපකුමාර වි්රම ආරචිචි  933582035V 



   වි්රම ආරච්චචිගාමන මධුෂානි නුවන්තිකා රිල්ශාන්ති වි්රමආරච්චචි 905422235V 

   වි්රම එීකා සුජීවනී එයඑකාන්ති 897291533V 

   වි්රමආරච්චචිමන එීෂා නිල්මිනී ප්රියදේෂනී වි්රමආරච්චචි 918220674V 

   වි්රමආරච්චචිමන සචිත්රා මධුෂානි වි්රමආරච්චචි  926182501V 

   වි්රමිගක රාජපක්ෂ වැිවත්මත් ගංකාිකාරී මුරියන්තමසණගාමන ධඑංජනී කුමාරි 888190201V 

   වි්ර මසිංහ ආරච්චචිගාමන අරුණිකා ීපාංජලී මසමඑවිරත්එ 937681780V 

   වි්රමසිංහ මුරියන්තමසණගාමන   ගහිරු ෙංොනි වි්රමසුරිය 928424260V 

   වි්රමසිංහ මුරියන්තමසණගාමන චාඑක ඉදුනිල් 932772582v 

   වි්රමසිංහ මුරියන්තමසණගාමන රසිකා රිගානි වි්රමසිංහ 198070103351 

   වි්රමසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ගක්ෂණමන්ත ආරියරත්එ වි්රමසිංහ 861012972V 

   වි්රමසිංහ රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන කාංචඑා වරුී වි්රමසිංහ 815450183V 

   වි්රමසිංහ විදාඑ පිරඵමන මමහණෂා එමයෝමි  926452258V 

   විමඡ්මකෝන්ත  මුරියන්තමසණගාමන වරුඵ සුවිමාල් විමඡ්මකෝන්ත 912120368V 

   විමඡ්මකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන අසංක ශාින්තද  ංඩාර විමඡ්මකෝන්ත 930014192V 

   විමඡ්මකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන මංෙිකා නිරංඡි විමේමකෝන්ත 865480865V 

   විමඡ්ුංෙ  මුරියන්තමසණගාමන අමඑෝමා ගිතා කුමාරි විමඡ්ුංෙ 818433263V 

   විමඡ්ුංෙ මුරියන්තමසණගාමන මකෞශගයා සංඡීවනී ගුඵදාස 825924266V 

   විමඡ්රත්එ මුරියන්තමසණගාමන රිනුෂා මිහිරානි අමේරත්එ 198479500218 

   විමඡ්රත්එ වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන උදාර ගක්මාල් වීරසිංහ 901114242V 

   විමඡ්රත්එගාමන එීකා නිසංසගා නිමරෝෂනී 875072811V 

   විමඡ්සිංහ මුරියන්තමසණගාමන අමඑෝමා චාන්තදනී ගුඵිගක  905540661V 

   විමඡ්සුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන රත්එමාි සිරිවේධඑ 855971658V 

   විමඡ්මසණකර මුරියන්තමසණගාමන ුෂාරි රිල්රුක්ෂි විමඡ්මසණකර 867860819V 

   විජයුංෙ මුරියන්තමසණගාමන ශ්රියානි අමේමකෝන්ත 858601770V 

   විජයසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා පුෂණපමාි විමේසිංහ 886131569V 

   විජගත් පිරන්තඑැහැගාමන ඉමේෂා අනුරාි විමේරත්එ 886370814V 

   විමේමක ා ණ්න්ත මුරියන්තමසණගාමන අනූෂා ිරංක විමේමකෝන්ත 868492082V 

   විමේමකෝන්ත  ංඩාර මුරියන්තමසණගාමන අසංකකා ප්රියදේශනී විමේමකෝන්ත  915712185V 

   විමේමකෝන්ත  ණ්ඩාර මුරියන්තමසණගාමන මමඑෝරි අසණඑිකා 916961448V 

   විමේමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන අනුජ ික්මල් විමේමකෝන්ත 199134300875 

   විමේමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන තනූජා දුගංෙනී  858402794V 

   විමේමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන නිමම්ෂි ෂෂිකගා විමේමකෝන්ත 938221111V 

   විමේුංෙ ආරච්චචිගාමන මමඑෝරිකා සමන්ති විමේුංෙ 868621230V 

   විමේුංෙ රිල්ෂි නීගක්ෂා රන්තරිිනි 947803840V 

   විමේුංෙ මුරියංමසණගාමන කුමුදුමාි කාංචඑමාගා 908192109 V 

   විමේුංෙ මුරියන්තමසණගාමන දයාකන්ති  876702339V 

   විමේුංෙ මුරියන්තමසණගාමන රිගානි විමේුංෙ 856161102V 

   විමේුංෙ මුරියන්තමසණගාමන එාගනී විමේුංෙ 915191894V 

   විමේුංෙ මුරියන්තමසණගාමන නිල්මිණි විජිතමාි කුමාරි විමේුංෙ 897013673V 

   විමේුංෙ මුරියන්තමසණගාමන පූේණිමා චාන්තදනී විමේුංෙ 875013335V 

   විමේුංෙ මුරියන්තමසණගාමන මධුෂා රසාරිනි කරුඵාරත්එ  199367102738 



   විමේුංෙ මුරියන්තමසණගාමන මේණුකා දමයන්ති විමේසිංහ  915763316V 

   විමේුංෙ මුරියන්තමසණගාමන මරෝෂිී ශිමරෝමාගා ගුඵදාස 198651902223 

   විමේුංෙ මුරියන්තමසණගාමන ගසන්ති චුරිකා විමේුංෙ  895310921 V 

   විමේුංෙ මුරියන්තමසණගාමන ශ්රියානි විමේුංෙ 896002392V 

   විමේුංෙ මුරියන්තමසණගාමන සමීර සදරුවන්ත අමේසිංහ 951490911V 

   විමේුංෙ මුරියන්තමසණගාමන සුජාතා ගක්මාි විමේුංෙ 916712820V 

   විමේුංෙ වාසග මුරියන්තමසණගාමන ිවංක ධඑංජය විමේුංෙ 931483153V 

   විමේන්තර ආරච්චචිමන ඉමඑෝකා දමයන්ති මපමේරා 895900770V 

   විමේරත්එ ෙමමන නුවන්ත ශ්රී චරිතප්රිය දක්ෂාන්ත විමේරත්එ 920110959V 

   විමේරත්එ ෙමමන නුවන්ති මච්චතඑා 916030770V 

   විමේරත්එ වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන අවන්ති උත්පගා මසමඑවිරත්එ 907391159V 

   විමේරත්එායක ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන දඑංජලී දේශිකා ජයසුන්තදර 935853966V 

   විමේසිංහ ආරච්චචිගාමන රසාද්ධ චාමර ිගන්තත වීරසිංහ 921691939V 

   විමේසිංහ ආරච්චචිගාමන හෂාන්ත චාමර විමේසිංහ 923124020V 

   විමේසිංහ කංකාඑම්ගාමන නිසංසගා ප්රිිමාි විමේසිංහ  915284051V 

   විමේසිංහ ජයවීර මුරියන්තමසණගාමන රභිමමා අනුෂණකා  935140552V 

   විමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන අුග චමින්තද කුමාර මේමරත්එ 861273105V 

   විමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන අරුඵ ප්රියංකර විමේුංෙ 910393022V 

   විමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන අරුණිකා කාංචඑමාලී ිගකරත්එ 926403630V 

   විමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන කුමුරිකා නිේමි 906920620V 

   විමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන දුෂාන්ති රිිනි විමේසිංහ 897594218V 

   විමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන නිමාල් ප්රියංකකා විමේසිංහ 848583324V 

   විමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන නිරාශා රිල්හානි විමේසිංහ 917030588V 

   විමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන මාගක අරුඵ ශාන්තත 931331965V 

   විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන  කගනි කෞමී විමේසුන්තදර 935210194V 

   විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන අමේෂා හේෂී නිලුපමාගා ජයවීර 895412104V 

   විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන උමම්ෂා එයඑාංෙනී  927401886V 

   විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන ගීතාංජි චමරි 945142529V 

   විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන චමල් අංජඑ 199226900774 

   විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන ජසන්ත ගක්ෂිත කල්හාර විමේසුන්තදර 9426002410 V 

   විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන නිමම්ෂා පියුමලී විමේසුන්තදර  199053400395 

   විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන නුවන්තිකා ගක්මාි 917591784V 

   විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන ගසන්තිකා මධුෂානී විමේසුන්තදර 938312761V 

   විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන ගසිකා උදයාංෙනි 885862276V 

   විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන සංගීතා ප්රියදේශී පන්තිතරත්එ 916843437v 

   විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන සුමාි විමේසුන්තදර 907610276V 

   විමේසුරිය මුරියන්තමසණගාමන අනුෂා ප්රියංවදා රිසාඑායක 928330826V 

   විමේසුරිය රාගගාමන මමඑෝරි විමේසුරිය 895302244V 

   විමේසූන්තදර මුරියන්තමසණගාමන චමමෝරි විරංජිකා 936350674V 

   විමේසූරිය ආරච්චචිගාමන නිගන්ති විමේරත්එ 787251331V 

   විමේසූරිය මුරියන්තමසණගාමන නුවන්ත ගුඵවේධඑ 913041534V 



   විමේමසණකර ආරච්චචිගාමන වාසඑා පුෂණපගතා 866074054V 

   විමේමසණකර මුරියන්තමසණගාමන ගීතාංෙනි ප්රියංකකා විමේමසණකර 887302251V 

   විමේමසණකර මුරියන්තමසණගාමන ශයාමි රත්එායක 896070614V 

   විමේමසණකර මුරියන්තමසණගාමන සුමේෂණ ිරන්තද විමේමසණකර 903301244V 

   විතාඑෙමමන සුමම්ත්රා රත්එසිරි  895060550V 

   විිඑ සරැක්කාිමන දෂිණි තරංො රිල්රුක්ෂි විතාඑ 938190887V 

   විත්රචිචාරිමන සමන්ති 198362702471 

   විදාඑ පිමන චුරිකා ඉන්තීවරි වීරසිංහ 928381200V 

   විදාඑ පිරඵමන කුසල් චාමින්තද පුඵයවීර  198031004549 

   විදයාරත්එ තාරුකා ෙණිතයගාමන චිරිකා විදයාරත්එ 927990750V 

   විරඡපුිමන සමීර දේශඵ 841151402V 

   විරවන්ති කුරුුංෙ මුරියන්තමසණගාමන චන්තරිමා ජාඑකි 918480650V 

   විරසිංහ ආරච්චචිමන නිලූකා මරෝහිණි  865991207V 

   විරසිංහ ආරච්චචිගාමන ිිණි හංසිකා  947541820V 

   විරසිංහ මද්ධවමන ඉමඑෝකා  කතාන්තජි  විරසිංහ 937981392V 

   විරසිංහ මද්ධවමන ඉමඑෝකා කතාංජි විරසිංහ  937981293V 

   විරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන චුරිකා කුමාර විරසිංහ 866271844V 

   විරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා මල්කාන්ති 855532956V 

   විරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන නිශණශංක විමේ ණ්ඩාර 813563479V 

   විමගෝකා ිල්මි මධුශාි විමගරත්එ 916670630V 

   විශණණු මද්ධවමන ගක්රුවනි රසංකකා 945471956V 

   විෂණණු මද්ධවමන සුසන්තත මසණඑාරත්එ 840321908V 

   විෂණණුමද්ධවකගාමන සුජීව කැලුම් සූරිය 198931305138 

   විසුරංිපි  න්තධඑගාමන අමශෝකා රමයා පිරිසණ 908370813V 

   විසණසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන ඉෂානි ශ්රීමාි 915011411V 

   විසණසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන රිනූෂා රිල්හානි 199359903083 

   විසණසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන රසංකකා චුරානි 875241079V 

   විසණසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන යමුඑා ඉමරෝෂනි  908661451V 

   විසණසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන රජින්තරා සණවේඵමාි 908651600V 

   වීරකුට්ටටි මද්ධවයගාමන සුමම්න්තරා මල්කාන්ති 885602177V 

   වීරමකාන්ත මුරියන්තමසණගාමන රිිමා සඳමාි කුමාරි 947852353V 

   වීරමකා ් ණන්ත මුරියන්තමසණගාමන අසංක රසාද්ධ වීරමකෝන්ත 901591075 V 

   වීරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන අංජුගා චාමරි රිනිිකා වීරමකෝන්ත 945790318V 

   වීරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන අනුෂ ගීතාංජලී මසඑවිරත්එ 896864262V 

   වීරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන තැන්තමන්ත මෙදර මල්ිකා ිගක් කුමාරි 947633880V 

   වීරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන රිනුෂා ගක්මාි 878523091V 

   වීරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන නිේමාි එමවෝදයා මසේවන්තරි  945910364V 

   වීරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන  න්තදුග ජයවි්රම 198135300155 

   වීරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන මමඑෝජි සජීවිකා 878363981V 

   වීරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන මිථිගා මධුවන්ති වීරමකෝන්ත 938311714V 

   වීරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන හසිකා ිරංජනී  948352885V 



   වීරුංෙ මුරියන්තමසණගාමන අරුන්තරි මිත්රා කුමාරි වීරුංෙ 896670930V 

   වීරුංෙ මුරියන්තමසණගාමන කාංචඑා මකෞශගයා වීරුංෙ 896791869V 

   වීරුංෙ මුරියන්තමසණගාමන චාපා මධුභාාෂිණි 935941547V 

   වීරුංෙ මුරියන්තමසණගාමන නිගන්තත වීරුංෙ 751520778V 

   වීරුංෙ මුරියන්තමසණගාමන සමන්තගතා වීරුංෙ 895133531V 

   වීරපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා මදුවන්ති  927413531 v 

   වීරපුරමන ඉමාි නිසංසගා  845350752V 

   වීරවංශ මුරියන්තමසණගාමන රිල්හානි මකෞශගයා වීරවංශ  905272187V 

   වීරසිංහ දවුන්තඩයගාමන ශයාමලී වීරසිංහ 916873271V 

   වීරසිංහ රිසාඑායකගාමන එරිකා රසාංජි මධූවන්ති 857011090V 

   වීරසිංහ දුරයගාමන රිගාණි මංඡුගා 918030721V 

   වීරසිංහ මදහිවගමන සජිත් චන්තදඑ 198723001445 

   වීරසිංහ මද්ධවමන ශ්රීමි පුෂණප කුමාරි 908421191V 

   වීරසිංහ මද්ධවයගාමන මමඑාඡ් මධුරංෙ සමිපත් කුමාර 890302670V 

   වීරසිංහ මද්ධවගාමන ඉදුනිල් සරත් කුමාර 892463611V 

   වීරසිංහ එාඑායක්කාර අප්පපුහාමිගාමන මදෝඑ රන්තෙනී එමවෝදා වීරසිංහ 917830754V 

   වීරසිංහ මුදිමන දේෂණි එී කුමාරි වීරසිංහ 937250487V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන  වසන්තත අරුඵ කුමාර වීරසිංහ 933063380V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ඉදුනිල් කුමාර වීරසිංහ 933633896V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන උමම්ෂා රිල්රුක්ෂි වීරසිංහ 917821143V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන කුමුරිනි මල්කාන්ති 875500066V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ගීතාංඡලී වීරසිංහ 936552820V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන චන්තරිමා කුමාරි වීරසිංහ 878220196V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන චමිගා කුමුදුනී 858482755V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන චාන්තදනී උමද්ධශිකා වීරසිංහ 928042260V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන චාන්තදනී වීරසිංහ 836471644V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ඡයමිණි ශ්රියාකාන්ති 877763552V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන දනුෂණකා උදයන්ති ධම්මිකා වීරසිංහ 199061401515 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන දමයන්ති මම්එකා වීරසිංහ 918630120V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන රිනුකා චාන්තදනී වීරසිංහ 847240024V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන රිිනි ීපිකා වීරසිංහ 918580891V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ීපීකා සාමි වීරසිංහ 907040038V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන එාිකා චුරංෙනී 896381644V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා ප්රියදේශනී වීරසිංහ 887591822V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන නුවන්ත දේශඑ වීරසිංහ 871813396V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන රසාද්ධ  න්තදුග වීරසිංහ  199201503445 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන මධුමාි එයඑකාන්ති වීරසිංහ 915913148V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන මමඑෝරංජඑ  ණ්ඩාර වීරසිංහ 931262165V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන මම්ධා සමන්තමලී රිසාඑායක 897200724V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන රුවිනි සාිකා වීරසිංහ 898510336V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන විමඑෝගා අසංගී 898300650V 



   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ශ්රියානි වීරසිංහ 845062501V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන සමදරා මල්කාන්ති වීරසිංහ 918073892V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන සම්පත් සඳරුවන්ත 883460600V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන සිහිඑ කුමාරුංෙ 941101615V 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන සුවිනි දහම්සා 198985804259 

   වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන මසඑරත් කුමාර චන්තදඑ  ණ්ඩාර 863293995V 

   වීරසිංහ ඹුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා චුරානි 906290138V 

   වීරසිංහගාමන ඉන්තරික රසාද්ධ වීරසිංහ 852630019V 

   වීරසිරි එාරායඑ මමහණෂණිගාමන තනුඡා රිල්රුක්ෂි  906100851V 

   වීරසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන එීකා ප්රියදේශනී වීරසුන්තදර 805130652V 

   වීරසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන එීශා රිල්හානී වීරසුන්තදර 868451165V 

   වීරසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන නිගක්ෂිගා මධුවන්ති වීරසුන්තදර 938202508V 

   වීරසූරිය ආරච්චචිමන මධූෂා මිහිරාණි වීරසූරිය 908260252V 

   වීරසූරියමන මමහණෂණ රවින්ත මසණඑාරත්එ 911153262V 

   වීරමසණකර මුරියන්තමසණගාමන අමයෝමි ශානිකා වීරමසණකර  925361852V 

   වීරමසණකර මුරියන්තමසණගාමන ඉසුරිකා සදකගණි සමරමකෝන්ත 876911396V 

   වීරමසණකර මුරියන්තමසණගාමන රිලුකා වීරමසණකර 948183390 V 

   වීරමසණකර මුරියන්තමසණගාමන එීශා සුභාාෂනී 906591308V 

   වීරමසණකර මුරියන්තමසණගාමන නිල්මිණි වීරමසණකර 927193388V 

   වීරමසණකර මුරියන්තමසණගාමන ශ්රීයාණි උදයංෙනී වීරමසණකර  875383558V 

   මවි සිංහ මුරියන්තමසණගාමන සෂිකා ප්රියදේශනි 897540029V 

   මවික්කාර ආරච්චචිගාමන හේෂණි මරාෂාන්ති 897210746V 

   මවත්තසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ඉසුරි උත්පගා 877583600V 

   මවන්තෙප්පපුි ආරච්චචිමන කුමාරි මමහණෂිකා 955251806V 

   මවග මෙදර රිගානි සන්තදයා කුමාරි 886701330 V 

   මවමල් මුරියන්තමසණගාමන දමයන්ති ප්රියංකා 896292200V 

   මේමල්න්තර මුගාචාරිගාමන තනුජා ීප්පි හිදමොඩ 915723284V 

   වවදයරත්එගාමන නිපුනිකා ශයමි වවදයරත්එ 935830842V 

   ේමඡ්ුංෙ මුරියන්තමසණගාමන ඉමඑෝකා උදයංෙනී 897153270V 

   ේමඡ්රත්එ මුරියන්තමසණගාමන සදමාි ප්රියන්තකකා ේමඡ්රත්එ 875441752V 

   ේමඡ්සුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන රුවන්තකා ඉන්තරික කුමාරි ේමඡ්සුන්තදර 888132392V 

   ශන්තමුෙරාජා නිෂාන්තිනී 936333770V 

   ශයාමලී සුමුදු විමේරත්එ 897203421V 

   ශ්රි හසණත මල්කම්ගාමන අුගමසණඑ  ණ්ඩාර 823503067 V 

   ශ්රී  හසණත මල්කම්ගාමන එයඑා කුමාරි   876272660V 

   ශ්රී වි්රමආරච්චචිමන චින්තතක ූලගංෙ වි්රමආච්චචි 920370365V 

   ශ්රී හසණත මල්කමිගාමන සණවේඵගතා  887801169V  

   ෂම්මි චන්තරිමා හපුතන්ති 836551729V 

   සචිනි මධුෂිකා මසෞන්තදේරාජන්ත 917230617V 

   සචිනි මම්ඝා කඩවතමන  915443192V 

   සච්චමකන්තද මුරියන්තමසණගාමන අනුෂා සඳමාි 916013655V 



   සදුනිකා කෞශල්යා කවිරත්එ 948530201V 

   සන්තියාපු මහණවාමන ිිණි නිසංසගා ද සිල්වා 199258700587 

   සන්තදඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිමම්ෂා මධුෂාණි සන්තදඑායක 916903111V 

   සන්තඑසණෙග මුරියන්තමසණගාමන රවින්තරි චන්තරිඑා ඡයිගක  945050250 

   සඳුන්ත පුෂණපත උල්පතකුමාර 903450380V 

   සමන්තුන්ත මෙදර ශානිකා කුමාරි රඵසිංහ 947251155V 

   සමර විමේසිංහ අමාි වක්ෂගා 198874700928 

   සමරමකෝණ් මුරියන්තමසණගාමන දේශඵ සංජීව  933570436V 

   සමරමකෝන්ත ඡයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන අනුෂා උදයංෙනී මැණිමක්  956560950V 

   සමරමකෝන්ත ඡයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන එරිශා  සංඡීවනී සමරමකෝන්ත 938350884V 

   සමරමකෝන්ත ඡයමසණකර මුරියාගාමන  ශයාමා  සමරමකෝන්ත 785160126V 

   සමරමකෝන්ත ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන අනුෂිකා රන්තමාි තල්මදඑ 885941877V 

   සමරමකෝන්ත ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන එරිකා රිගානි පරිමිගා  808250500V 

   සමරමකෝන්ත ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන මමඑෝජා ප්රියංෙනී  875100440V 

   සමරමකෝන්ත ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන සුධේමා සමරමකෝන්ත 886930780V 

   සමරමකෝන්ත ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන සණවේඵගතා සමරමකෝන්ත  855591200V 

   සමරමකෝන්ත ජයමසණකර මුරියන්තමසණගාමන රුවන්තිකා මධුභාාෂිණි 935323169V 

   සමරමකෝන්ත ජයමසණකර මුරියන්තමසණගාමන ශ්රියානි සමරමකෝන්ත  857724682V 

   සමරමකෝන්ත  ණ්ඩාර මුරියන්තමසණගාමන චුරංෙනී රිසාඑායක 906951185V 

   සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන අමරා ප්රියංෙනී සමරමකෝන්ත 916030053V 

   සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන අමේෂා ගක්මිණි සමරමකෝන්ත 878502485V 

   සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ඉෂාර චම්පික සමරමකෝන්ත  ණ්ඩාර  892361061V 

   සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ඉෂාරා උදයංෙනී සමරමකෝන්ත 907250636V 

   සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන චාන්තදනී ජයගත් මැණිමක් 787192351V 

   සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ධම්මිකා පද්ධමගතා සමරමකෝන්ත 885770630V 

   සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන එමවෝදා රිිනි 888090223V 

   සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන මධුෂිකා රිල්හානි සමරමකෝන්ත 906342804V 

   සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ගංකා ජයන්ති 877833259 V 

   සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ගක්මිණි වුරංෙනි සමරමකෝන්ත 866771154V 

   සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ශාන්තත කුමාර 199321404018 

   සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන සමිත් සංජීව සමරමකෝන්ත 198718602516 

   සමරමකෝන්ත මුීයන්තමසණගාමන රිනිි මධුභාාෂිණි සමරමකෝන්ත 946012220V 

   සමරක්මකාි මහණවමන සචිනි මධුභාාෂිණි  938663564V 

   සමරවි්රම මුරියන්තමසණගාමන තඹරු තාරුකා සමාදේශි 947811584V 

   සමරවිරුදුවගාමන එීකා උදයංෙනී සමරවීර 875151606V 

   සමරවීර ආරච්චචිගාමන රංජනී නිලුකා කුමාරි 885954197V 

   සමරේක්්රම මදාන්ත නිමරෝෂී සංගීිකා  9250141992V 

   සමරසිංහ අප්පපුහාමිගාමන චන්තරිමා සදමාි සමරසිංහ 897023628V 

   සමරසිංහ පිරඵමන අරුණි උමද්ධශිකා සමරසිංහ 199476901031 

   සමරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන මධූෂා ප්රියදේශනී 906094070V 

   සමරමසණකර මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ුෂාරි චන්තරිකා 855431610 V 



   සමරමසණකර මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන නිශාරා සදුනි කුමාරි මහණරත් 896250787V 

   සමිත්ර  මධුසංඛ අත්තඑායක 932970082 V 

   සලු විරිදු දූරයගාමන අචගා නුවන්තී 925111724V 

   සල්පමදෝරු මහණවමන හංසමාි කාවින්තදයා ද සිල්වා 199470702676 

   සල්පමදෝරුමන සමන්ති ගක්මාි මපමේරා  828230069V 

   සවුන්තදා හැන්තඑරිමන ිිඵ චුරංෙ ද සිල්වා 921642229V 

   සවුන්තරා මරක්කග අමේෂා රශාදනී  877194108V 

   සවුවා මදවයගාමන වාසඑා කුමාරි ගුඵවේධඑ 848140708V 

   සේමකන්තද මුරියන්තමසණගාමන අමිතා පුෂණප කුමාරි 885070663V 

   සාමසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන අනුෂණකා චුමි භාාෙයා මේමදාස 906970791 V 

   සාමසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන උමේෂා කාංචඑා කුමාරි  917891249V 

   සාමසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන එදුන්ත ිගංක  ණ්ඩාර රිසාඑායක 890032150V 

   සායක්කාරමන ශිමරෝමි ඉමේෂා රඑාන්තදු 855772213V 

   සැතමපඑ අප්පපුහාමි රාගගාමන  ඥාඑවී 806902101V 

   සැතමපඑමන අප්පපුහාමි රාළගාමන ීපානී විමඡ්ුංෙ 816881501V 

   සැගමපඑමන අප්පපුහාමි රාළගාමන චන්තරගතා 198266003275 

   සිංෙප්පපුි වුතාරමන ශාඑක සදමාල් අමරසිංහ 891701985V 

   සිංහකුට්ටටි ආරච්චචිගාමන ඉෂානි සමන්තිකා 885921876V 

   සිංහපුරමන සුෙන්තිකා 886310498V 

   සිංහාරමන  අමඑාජා රිල්රුක්ශි සිංහාරමන 885401511V 

   සිංහාරමන ශ්රියානි සමන්තිකා  857271408V 

   සිටිමසණකර මුරියන්තමසණගාමන චන්තරනි මාමඑල් කරුඵාරත්එ 827951170V 

   සියඹගා ෙහ මෙදර  සුරංෙ සංඡීව වීරසිංහ   852702117V 

   සිරි ඡයගත් මඡෝිරත්එ යමුඑා රිල්හානි  ඡයගත්  897401886V 

   සුදුනිගමම්ගාමන අමඑෝමා මල්කාන්ති 897880741V 

   සුඑන්ත ිසණමතෝමිබුමන චානිකා ඉෂානි අමරසිරි 908280237V 

   සුන්තදරප්පමපරුම මමාමහාට්ටටි මුරියන්තමසණගාමන මකෝසග සඳරුවන්ත සුරවීර  199305300751 

   සු සිංහමන හේෂනි රරිපා ජයසුන්තදර 887440824V 

   සුරවිර ආරච්චචිගාමන නිගංකා ප්රියදේශනි 856294404V 

   සුරවීර ආරච්චචිමන චාන්තදනී සුරවීර 198756903689 

   සූරියඅරච්චචිමන නිගන්ති දේෂිකා සූරියආරච්චචි  938301220V 

   සූරියරතඑ පිරඵගාමන ඉමඑෝකා ප්රියදේශනී 936933653V 
   මසඑරත් අ ම්ේවේධඑ වාසග මුරියන්තමසණගාමන රාගහාමිගාමන යමශෝධා  නිේමාී 
අරන්තමවග 925852961V 

   මසඑරත් පිරන්තඑැහැගාමන අමිග උදයන්තත මසඑවිරත්එ 199023203104 

   මසඑවිරත්එ මුරියන්තමසණගාමන චිත්රා කුමාරි 877150763 V 

   මසඑවිරත්එ වීරසිංහමන නිශාන්ති මහණමකුමාරි 927371669V 

   මසමිබුකුටිටිමන රාේතඑා හේෂී ද සිල්වා 885661904 

   මසම් ුට්ටටි ආරච්චචිමන ධම්මිකා ශයාමා ඉන්තරවී 845561540V 

   මසම්බුකුට්ටටි ආරච්චචිගාමන දුගානි මමහණෂිකා මපමේරා 855621550V 

   මසල්ගප්පමපරුමමන ඉමඑෝකා සමන්තමි 885590179V 

   මසල්ගයියා ජයන්ති 808642492V 



   මසල්වරාජා යාිනී 917062978V 

   මසල්වරාේ ෙයාි 876673959V 

   මසණගු මන්තසූේ ෆාිමා ෂිෆණඑා 947231111V 

   මසණඑාධීර පිරඵගාමන මමඑෝේ සමීර මද්ධවප්රිය 903000643v 

   මසණඑාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ආශා ප්රියදේශනී 886193289V 

   මසණඑාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉෂාණි රිල්රුක්ෂි මසණඑාඑායක 198455900893 

   මසණඑාඑායක මුරියන්තමසණගාමන එරිශා රිල්හානි මසණඑාඑායක 915101046 V 

   මසණඑාඑායක මසඑවිරත්ත මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන  ගගන්තනි නිල්මිණි මසණඑාඑායක 877191362V 

   මසණඑාරත්එ මුදිමන ඉමම්ෂිකා රිමයන්තෂි මසණඑාරත්එ 917522065V 

   මසණවා ිරිරිප්පපුමන ශයාමලී නිගන්ති 866550891V 

   හංසමකාි දූරයගායාමන බුද්ධි ිරංො 947041177V 

   හංසමකාි වියඑමන තනුඡා රිල්හානි  896760386V 

   හංසමකාි වියඑමන නිශංකා උත්පගා වියඑමන  897800357V 

   හංසිමකාි වියඑගාමන චමිගා ක්රිෂාන්ති 927191717V 

   හුරුසිංහ රිසාඑායකගාමන චන්තරිකා කුමාරි සිරිවේධඑ 896922009V 

   හුරුසිංහ මද්ධවමන නිරංජගා ප්රියදේශණි හුරුසිංහ 865261551V 

   හුරුසිංහ මද්ධවයාමන රිපිකා ප්රියදේශනී 918420614V 

   හුරුසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ශශිකා ප්රියදේශනී කුමාරි. 947502778 V 

   හදුෙග මද්ධවමන පාිත මතන්තඑමකෝන්ත  922452741V 

   හනිෆා අන්තවේ හසන්ත 921712626V 

   හපුතන්තිගාමන මදෝඑ චුරිකා මධුභාාෂිනි කරැඵාරත්එ 937692676V 

   හ රාදූව ියඑමන කසුන්ත කාංචඑ 911920603V 

   හේෂණි නිසංසගා කුමුදුනි රඵුංෙ 886110020V 

   හල්පාමොඩ මුරියන්තමසණගාමන දුමින්තද තාරක ගක්මාල් ගුඵමසණකර 933583457V 

   හසිත රත්එායකමන ගසිකා චාමිනී 876253933V 

   හාි විදාඑගාමන එාිකා කුසුම් මසණඑාරත්එ 888660569V 

   හාි විදාමඑගාමන විජිතගතා 198675502839 

   හැංගුන්තෙග ආරච්චචිගාමන ඉමේසා ගක්ෂිත ද මධුවන්ති 938331847V 

   හිටි  ණ්ඩාර වගේමේ නිගන්ති කුමාරි ගුඵවේධඑ 886970692V 

   හිටිමසණකර මුරියන්තමසණගාමන සුභාාෂනී පුෂණපමාගා කුමාරී 858100623V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන අනුපමා මධුමාි  ණ්ඩාර 915481051V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන චමමෝරිකා උදයංෙනි  896861565V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන චාමිනි නිමරෝෂමාගා  906391120V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන චිත්රාංෙනී ජයගත් කුමාරි මැණිමක් රත්එායක 915722512V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන එීකා ඡයමිපී මැණිමක් මදහිමල්මොල්ග  886401752 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන එීකා දමයන්තී 886930267V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන එීකා රිල්රුක්ෂි මහණරත් 877620875V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන එමවෝදා සඳමාි 938511640V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන නිරංජගා සිරිවේධඑ 896893807V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා ධඑංජනී ජයිගක 937373791V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන පද්ධමා කාන්ති  ණ්ඩාර 826531983 V 



   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන මනූෂා එදුන්තමි 885481981V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන රංකකා රභාානි 937620896V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන ගක්මිඵ දුසාන්තතා 945051566V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන ගිත් වසන්තත  ණ්ඩාර 910321072V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන හිමාි රම ෝදනී එන්තදමසණඑ 937041063V 

   හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන හිරඑයා මධුෂාණි  ණ්ඩාර  878140869V 

   හිටිහාමි සණවේඵමාි රීපිකා කුමාරමසණඑ  917302790V 

   හිණිහාමි මුරියන්තමසණගාමන ජාිය ශ්රිමාල් අරියමසණඑ 940421808V 

   හිඹුටුමෙඩමන චමිගා කුමාරි ප්රියංකකා රඵවීර 846671153V 

   හියාර මහණවමන සමීර මදුසංඛ  න්තදුමසණඑ 922361380V 

   හීඑටිෙග මරිඑාමන පුබුදු දයාන්ත හීඑටිෙග 912130053V 

   හීන්තමකන්තද මුරියන්තමසණගාමන ජාඑක රසන්තඑ හීංමකන්තද 891890354V 

   හීන්තමකන්තද මුරියන්තමසණගාමන දුගාංජන්ත ශ්රී ිරන්තද  ණ්ඩාර 901411646V 

   හීන්තමකන්තද මුරියන්තමසණගාමන නිගක්ෂි සමසන්තකා හීන්තමකන්තද 925501212V 

   හීරලු පිරඵමන ඉමරෝෂිණි අනුරුද්ධිකා පිරඵමන  876414147V 

   මහටිටිආරචිචිමන මදෝඑ මධුභාාශණි සුරංකකා  මහටිටිආරචිචි 926462962V 

   මහටිටිකංකාඑමිගාමන ඉඑරිකා ප්රියදේශනී 9255572578V 

   මහට්ටටි ආරච්චචිගාමන ගීතානි නිසංසගා 198951001672 

   මහට්ටටි ආරච්චචිගාමන ශයාමා රිල්රුක්ෂි වි්රමසිංහ 895663123V 

   මහට්ටටි පිරඑගාමන තරිඳු එීජ ජයපිරඑ 941681395V 

   මහට්ටටි  සණඑායක රාළගාමන හෂාන්තචුරංෙ අමේරත්එ 931882643V 

   මහට්ටටිආරච්චචිමන මයෝෂිකා ශ්රීමාි  199167800141 

   මහට්ටටිආරච්චචිමන සමීරා රම ෝධනි ජයසුරිය 895341754V 

   මහට්ටටිආරච්චචිමන සමීරා රම ෝධනී ජයසූරිය 895341754V 

   මහට්ටටිආරච්චචිමන සණවේඵා කුමාරි 765042437V 

   මහට්ටටිආරච්චචිගාමන මදාන්ත අමිග රිගානි 886321651V 

   මහට්ටටිමෙදර සමීර චාඑක  ංඩාර මහට්ටටිමෙදර 940710138V 

   මහට්ටටි ංඩාර මුරියන්තමසණගාමන චන්තරිකා ගක්මාි රත්එායක 925391441V 

   මහට්ටටි ඵඩාර  මුරියන්තමසණගාමන සුජාතා මල්කාන්ති 885031919V 

   මහට්ටටිවන්තඑකු මුරියන්තමසණගාමන ගක්මල් කුමාර 199410402627 

   මහට්ටටිවන්තඑකු මුරියන්තමසණගාමන ශෂිකගා සංජීවනී 917860360V 

   මහට්ටටිවන්තඑකු රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන චින්තතා ප්රියංෙනි 197955902393 

   මහට්ටටිවන්තනුකු මුරියන්තමසණගාමන හේෂා ශයාමි කුමාරි මසණඑාරත්එ 916903090V 

   මහට්ටට්ට ආරච්චචිගාමන ගීතානි නිසංසගා  198951001672 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන අනූෂා සදමාි මහන්තඑායක 845652333V 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා දමයන්ති 915015255V 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා ශයාමලී මහන්තඑායක 857583558V 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන ගීතා කුමාරි 866230838V 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන ිළිඵ නිශාන්ත  903491132V 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන ීපා ුෂරි මහන්තඑායක 907431436V 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන එාමල් දේශක 199115302271 



   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිමාක ඉදුනිල්  916362110V 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිමම්ෂ චින්තතක ගුඵවේධඑ 852674539V 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂි මිහිරාණි මහන්තඑායක  906371138V 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන මධුමාි ඡීවන්ති මහන්තඑායක 887471061V 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන මමහණෂා හේෂී මහන්තඑායක 895350281V 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන ගක්ෂානි අනුපමා මහන්තඑායක 947411292V 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා මධුවන්ති  935201047V 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන සංජඑා අනුරංගී ශේමි මහන්තඑායක 925302139V  

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන සිරානි සන්තධයා කුමාරි 876923050V 

   මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන සුෙන්තිකා මහන්තඑායක 885732755V 

   මහරත් මුරියන්තමසණගාමන පාරමි උපමාිකා  945232188V 

   මහරත් මුරියන්තමසණගාමන රසාංකකා මහණරත් 938181845V 

   මහල්ආරාමේ මෙදර මල්ෂා පමමෝරි මධුභාාෂීී 918463690V 

   මහණමන්තෙම  ටු ැද්ධමද්ධ මෙදර මල්ඛා චාමිනි රඵසිංහ 927332353V 

   මහණරත්  මුරියන්තමසණගාමන සංඡිවනි කුමාරි 886521227V 

   මහණරත් මුදයන්තමසණගාමන වාන්තදනි අනුෂා ප්රියදේශනි මහණරත්  868390484V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන  නුවන්ත සංජීව මහණරත් 940062969V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන අනුෂිකා ඖරාංෙනී 947700820V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන අමඑෝජා ගක්ෂණමි  888292764V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ඉන්තරික ුෂාර 913590171V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ඉමල්කා ුශානි ශයනිකා  907671070V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ඉමල්ෂා ුෂානි ශයනිකා 907671070 V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ඉමරෝෂණි මල්කාන්ති  937630964v 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන උදුගා වසන්ති මහණරත් 928211630v 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන උමප්පක්ෂා ීපිකා කුමාරි විමේරත්එ 199068301252 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන කසුනි ිරන්තරිකා 948420880V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන කාංචඑා අරුඵකාන්ති රත්එායක 877551083V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන කාංචඑා රිමුු 946002194V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන කුමුදුනී කුසුම් කුමාරී 917742693V 

   මහණරත් මුරියන්ත මසණගාමන ෙංො ගක්මාි මහණරත් 905091212V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ෙයනි අනුරාධ 938212856V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ෙයානි මප්පමකාන්ති මහණරත් 898353885V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන චුරිකා ගක්මාි මහණරත්  908560892V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන චන්තරිමා ඉෂානි සමරසිංහ 937211481V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන චන්තරකාන්ති මහණරත් 897550814V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන චගනී වත්සගා  ණ්ඩාර 866811334V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන චාඑක ිරිරිසිංහ 931601911V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ජෙත් සිසිර කුමාර 910242270V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ජයඑි කුමාරි මහණරත් 858132487V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ිවංක රරිප්ප මහණරත් 931833219V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ුෂාර ඉන්තරික මසෝමාරත්එ 912011020V 



   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ුෂාර සමන්තත රාජරත්එ 871893942V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ිමාි රිගංජිකා 935861497V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන දේශිකා මසවිවන්තරි ගුඵවේධඵ 887433046V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන රිිනි මධුරංකකා 887964254V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ධම්මිකා කුමාරි  888121331V  

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන එීකා කුමාරි 815761731V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන එීකා මදුමාි 937833555V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන එීකා මධුශාන්ති මහණරත් 915682189V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන එයඑා වසන්ති 875590502V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා සදමාි  මහණරත් 875842978V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන නිේමගා සුභාාෂනි මහණරත් 885471447V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන නිගන්ති ධම්මිකා මහණරත් 896024108V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන නිගානි මසේවන්තිකා ප්රියදේශී 906280906V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන නිලූකා පියුමාි විමේ ංඩාර මහණරත් 885721788V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන නිල්මිණි ප්රියංකකා කුමාරි  897800748V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන නිල්වත්මත් මෙදර ිගානි නිසංසගා කුමාරි 927932776V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන මඑරන්තජිනී නිල්මිී මහරත් 927473119V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන මඑලුම් පුෂණපිකා රත්එායක 937930305V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන මඑළුම් මධුෂානි මහණරත් 938131252V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ප්රියන්ති කුමාරි කරුඵාරත්එ 945633590V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන බුද්ධිකා මඑළුම් අමේසිංහ 925021725V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන මදුෂිකා රිගානී නිසංසගා මහණරත් 887331928V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන යමුඑා එරිශානි  925392286 V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන රවීන්තර මසෝමරත්එ 921191740V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන මරෝහිණි මල්කාන්ති  198274302067 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ගක්මිණි නිසංසගා මරෝෂිණි 897700026V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන වත්සගා ප්රියංෙනී 885463088V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන වසන්ති උදය කුමාරි මහණරත් 896863967V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ශමයා රිල්රුක්ෂි මහණරත්  878203119V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා මධුවන්ති 936952607V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ශයාමි ුෂාරිකා 817740057V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සංක ප්රියදේශඑ මහණරත් 930101133V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සජිතා අත්තඑායක 897892170V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සදුනිකා උමයංෙනී මහණරත් 947971085V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සන්තදයා චාන්තදනි මහණරත් 857813421V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සමන්ත කුමාර 890402291 V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සමන්ති මේණුකා කුමාරි 856210693V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සමන්තී නිගානී ඉන්තදපාග 848624365V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සමාි නිසංසගා මහණරත් 936932088V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සමුරි හංසිකා චාරුනී  925911003V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සුමුදුනි රිල්හානි  ණ්ඩාර 898030598V 



   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන මසණඑක සමිපත්  ංඩාර මහණරත් 941832287V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සණවේඵා පුෂණපකුමාරි  895413127V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන හේෂී මකෞශගයා මහණරත් 936603645V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන හසිතා සුමුදු මහණරත් 905252933V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන හිමාි වංශගතා මහණරත් 918313826V 

   මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන මහණමගතා 198781000667 

   මහණවා අමේපිටියමන කාංචඑා රිල්රුක්ෂි 867953655 

   මහණවා ෙමමන එමයෝමි මධුෂානි  958510837V 

   මහණවා ුන්තරිගාමන රිනුෂිකා මහණමන්ති 948583372V 

   මහණවා දුරයාගාමන මේණුකා ප්රියංෙී  878322045 

   මහණවාමතෝන්තිගාමන එීකා උමද්ධශාංෙනී ඡයසුන්තදර 905140876V 

   මහණවාවසමි කකරිවගෙමමන හේෂ රීප්ප මහණවාවසමි 943010544V 

   මහාරෙහමොඩ කන්තකාඑංමන එන්තදඑ ප්රියන්තත  910521462V 

   මහාරතල් මප්පිමන පමමෝධයා දේශිකා අභායරත්එ 937181868v 

   මහාරදාමොඩ ආරච්චචිමන මදෝඑ චාරුණි ගගන්ති සංීපනි  945314842V 

  ෂයික් ඩමවෝේ  ෂෆිහා ෂයික් ඩමවෝේ 948030500V 

  . Marasinghe Mudiyanselage Harshana Chathuranga Marasinghe 892583820V 

 Pathmanathan Sahana 935100895V 

 කහෙග ෙමමන ෙයානි කල්පනි 936950337V 

 රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන  රිලූෂා කුමාරි  රිසාඑායක  897690535V 

 රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන  නිමරෝෂා ප්රියදේශනී රිසාඑායක 907621723V 

 රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉසුර සම්පත් කුමාර 930270741V 

 රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මේනුකා  රිසාඑායක  896080970V 

 දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා ප්රියදේශී අමේරත්එ  938350876V 

 මයුරි රම ෝදා කුමාරි රාජපක්ෂ   945100915V 

 යාපා මුරියන්තමසණගාමන අරුඵ ගංකාිගක 930751065V 

 මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන චාන්තරිකා කුමාරි 935930235V 

 
ඇල්මල්ෙම්මමහණගාමන 
 දේශී විමඑෝදයා කුමාරි ඇල්මල්ෙම 

917072353V 

Abdhul Kapoor Asmi 935964083V 

Abdul Gany Fathima Nasla 937221541V 

Abdul Salaam Sitthy Niloofa 936183158V 

Abdul Salam Ziyada 926562177V 

Abdul Wahid Fathima Shameera 936991203V 

Abdul Wahto Fathima Shafrana 955340795V 

Abeysinghe Mohottalalage Chalani Jayangika Abeysinghe 928180158V 

Arumugam Mohanraj 940300584V 

Ayyup Siththy Vilaya 956992877V 

Badurdeen Fathima Rifasha 937502141V 

Balarathnam Swarna Rubini 199550503621 

Chandrasegaran Tisanthi 199450104830 



Disanayaka Midiyanselage Lahiru Gimhana Senevirathna 932462818V 

Elamaran Dharshini 905130730V 

Gayathri Surendar 897812894V 

Hasim Kaleel Mohammad Aslam 912803783V 

Herath Mudiyanseelage Ruwan Priyadarshana Herath 912912418V 

Kalimuthu Indrawathy  855153602V 

Karunasagara Mudiyanselage Milinda Jayalath 903551496V 

Konara Mudiyanselage Prasanna Chandimal 922621179V 

Konara Mudiyanselage Tharaka Indunil 922391890V 

Krishanthi Sagadevan 945273062V 

Mahendran Varuniya 918284230V 

Manikkam Nishanthani 885273238V 

Miss Sivapragasam Srijeyaseelan 921691823V 

Mohamed Rizwan Faris Mansoor  940970075V  

Mohamed Yousuf Fathima Farzana 907780740V 

Mohammad Lafeer Fathima Nuska 932412349V 

Mohammed Farook Fathima Risila 956000556V 

Mohomed Nawas Frathima Rikasa 948660334V 

Mohomed Raheem Fathima Mafasa 896873229V 

Mohommed Nawfer Rinosa Begum 916760655V 

Monika Yoganathan 948320320V 

Muthukumaru Umagayathri 948544121V 

Nadaraja Sarojani 875892428V 

Nataraja Selvakumar 890222030V 

Nawarathna Mudiyanselage Sandamali Priyadarshani Nawarathna 846280162V 

Nelini  Chamali  Jayathilake 936562590V 

Rafeek Noorul Naseeha 908450337V 

Rajamanickam Dhivya 926193775V 

Rajapaksha Mapa Mudiyanselage Shanika Sandamali 947571460V 

Rajapaksha Mudiyanselage Waruna Virandika Rukshan 911602474V 

Rajendran Denushan 942631111V 

Rathnayaka Mudiyanselage Dilhani Priyadarshani 917322562V 

Rev Dissanayake Mudiyanselage Prasadi Chathurangi Dissanayake 896474260V 

Rev අ දණ්ඩාමේ ඥාඵසිරි හිමි 900573079V 

Rev අළුත්මවග රාහුග හිමි  841941799V 

Rev ඇකිරිමේ එන්තදමජෝි 931164104V 

Rev උඩමප්පරුමේ අසණසජී හිමි 921153759V 

Rev කලුබුළුගන්තමද්ධ ඥාඵාඑන්තද හිමි 840334970V 

Rev ෙඩගාමදහිමොල්මල් සමිතරත්එ හිමි 882504719V 

Rev මතාසණෙහ කුඹුමේ එාරද හිමි 773454540V 

Rev පුඡය මාිොවිග ධම්මිගක හිමි  903093862 



Rev පූජය තගාකුඹුමේ ශීගරභා හිමි 931174215V 

Rev පූජය තගාමේෙම විපුගසාර හිමි 913022432V 

Rev පූජය මදහිඅත්තකණ්ිමේ අමඑෝම හිමි 900494092V 

Rev පූජය එාමවග චන්තදාඑන්තද හිමි 922790108V 

Rev  ණ්ඩාරමවග ධම්ම මජෝි හිමි 881910519 V 

Rev  ඹරපමන්ත කුසගධම්ම හිමි 920534481V 

Rev මහියංෙමන්ත විසුද්ධධාඑන්තද හිමි 883613368V 

Rev මාියද්ධමද්ධ සුෙතඑන්තද හිමි  910911970V 

Rev මීෙහමවග එන්තදරතඑ හිමි 890383904V 

Rev රිටිෙහවත්මත් චන්තදාමගෝක හිමි 882454878V 

Rev ිදෙග පියඑන්තද හිමි 901633827V 

Sahabdeen Safeena 945593520V 

Sakthiwela Niwedra Abirami 926942603V 

Samarakoon Widanagamage Ayomi Maduwanthi Widanagamage 199477702236 

Selladurai  Sharmila 947821857V 

Selvanayagam Jessica Evageline 898133311V 

Shanmugam  Kirija 936451144V 

Sivaguru Sinduja  938290890V 

Sivanathan Dharshini 955240138V 

Thangaraj Vijayashanthini  955130170V 

Tharmalingam Yogamalar 806800880V 

Udunuwarage Isuri Hansika Sonali Udunuwara 947061593V 

Vaithilingam Sathyapriyadharsheni  946673005V 

Velautham Thinavugini 897433427V 

Ven නිකමපාත සුමඵසාර හිමි 199303430429 

Ven පූජය හුනන්තඑාමේ සුධම්ම හිමි 892154775V 

Watawaiage Dhon Tharika Dilanthi 897153220V 

Weerasinghe Mapa Mudiyanselage Thanushi Champika Weearsinghe 917210268V 

Wijekoon Bandara Mudiyanselage Chandana Sampath Kumara 893222090V 

Yapa Mudiyanselage Deelaka Methmal Bandara 920622712V 

අංමහට්ටටිෙම ෙමරාගගාමන ෙංො ිගානි ජයවේධඑ 918470921v 

අතපත්ු ආරච්චචිගාමන මමහණෂණ උදයංෙ මසමඑවිරත්එ  940731135V 

අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන ක්රිෂාන්තත මධශෂංක 890080065V 

අත්තඑායක මුරියන්තමසණගා මන චන්තරාවී 878590678V 

අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා කුමුරිනි කුමාරි 935280460V 

අත්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන සුජීවා ුෂාරමාි අත්තඑායක 927000199V 

අිකාරි ඡයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන රිනුෂාන්ත රංඡික 931221108v 

අන්තදා හැන්තඑරිමන ජීවන්ති චුරිකා ජයරුවනි 856211550V 

අපරැක්මක් ඡයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන වසන්තත ඉන්තරික ඡයවේධඑ 891070772V 

අප්පපු හම්මමහණගාමන තමඑෝජා දමයන්ති 857730011V 

අප්පපුකුට්ටටි මද්ධවයගාමන සුනිල් චන්තර කුමාර 199112004185 



අමේමකෝන්ත ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන මසේවන්තරි ශෂිකගා අමේමකෝන්ත 936173225V 

අමේමකෝන්ත  සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන අමඑෝඡා කුමාරි 866853495V 

අමේමකෝන්ත මරියන්තමසණගාමන සම්පත් රසන්තඑ අමේමකෝන්ත 931384244V 

අමේමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන මකෞශගයා මධුමාි 895100340V 

අමේමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන නිමාි රමය කාන්ති 198683803321 

අමේමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන බුද්ධික තරංෙ අමේමකෝන්ත 912621138V 

අමේමකෝන්ත වගේමේ කුමාරි අමේමකෝන්ත 198067000975 

අමේරත්එ මුරියන්තමසණගාමන මමහණෂණ රවිදු ශාිකා අමේරත්එ  950134062V 

අමේසිංහ ආරච්චචිමන සඳුන්ත හසංක අමේසිංහ 900902522V 

අේදුල් කුද්ධමදාසණ ෆාිමා මුෆීධා 925262684V 

අමරමකෝන්ත අප්පපුහාමිගා මන නිල්මිී මේණුකා 897090457V 

අමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ඉෂාරා මසේවන්තරි අමරමකෝන්ත 935243084V 

අමරසිංහමන අකිග නිශාන්තත 199115504038 

අමාිකා ප්රියංෙනී කුමාරි මඑුංෙ 908090497V 

අමි ගන්තමොඩ වඩුමන දුගාේ ධඑංජය රැන්තසිසණ 912141586V 

අගහමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන මද්ධශානි කුමාරි අගහමකෝන්ත 945460997V 

අසෙන්ත කගයිමචල්වි 917653798V 

අහංෙම මමරන්තචිගාමන මධුෂානී සුභාාෂිකා අහංෙම 937290110V 

අහංෙම වගමේමන සජීවා හෂිනි සුමුදුමාි ගුඵරත්එ 199350904275 

ආරච්චචි මුරියන්තමසණගාමන කාංචඑා ගුඵමසණකර 936473563V 

ආරිය ක්රිෂණඑමුේි සශිකගාමද්ධවි  786031800X 

ඇසණඇණිරි  ණ්ඩාරඑායක මුරියන්තමසණගාමන මනිෂා හංසජි  ණ්ඩාර 925282588V 

ඉඩමමි මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන රිිනි රංකකා ජයවේධඑ 906701413V 

ඉමදුව ෙමමන මේණුකා ප්රියදේශනී 876621088V 

ඉමේෂණ ශාමික විමේසිංහ ෙල්ිදවත්ත 890610960V 

ඉමල්මපරුම ආරච්චචිගාමන චන්තරානි ඉමල්මපරුම 897801604V 

ඉහළහින්තමන්තමෙදර යාපා මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂි ශ්රී ිගකරත්එ  866423377V 

උඩමෙදර ඉන්තරිකා ශිමරෝමි 898382907V 

උඩුවර ෙගමෙදරමන අජිත් කුමාර 881013983V 

උදාරි සුගක්ෂී හතරසිංහමන   199154801060 

උයඑමහණවමන සදකළී ද සිල්වා 897351307V 

ඌරග ියඑමන මදෝඑ ප්රියංජලී රාජිකා ග්රඵසිංහ  906970244V 

ිමොඩවත්මත් පිරැන්තඑැහැගාමන දමයන්ති පිරඵ 875222805V 

ිරිරිමාන්තඑමන චුරංෙ ක්රිෂාන්ත ිරිරිමාන්තඑමන 902350683V 

ිරිරිමුනි මද්ධවයගාමන ගක්මිී සඳකාන්ති 925533734V 

ිරිරිසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ඉෂාරි ඉමල්කා ිරිරිසිංහ 875841564V 

ිරිරිසිංහ සිංහග විරුදුවගාමන වජිරා ගක්මාි ිරිරිසිංහ 865062486V 

ිරිරිසුරිය මුරියඑමසණගාමන තරිදු රමමෝරිත  922400660V 

ිමදු වි්රමමන ඉෂාර මදුෂාන්ත 931693298V 

ිල්ගාවග ියඑමන මේඛා චන්තදුමාි මධුමාි මපමේරා 896121162V 

ිසණ ිච්ච ිෆණ මුෆීධා  925652385V 



ඒකඑායක අමේමකෝන්ත  මුරියන්තමසණගාමන මමන්තෂා ඉදුඑයනි ඒකඑායක 896214462V 

ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන අචිනි නිල්මිී ඒකඑායක 908240308V 

ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන අමේෂා සුසන්ති 946202800V 

ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන චමිගා මධුෂාණි ඒකඑායක 898083985V 

ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන තනුජා මධුෂානි ඒකඑායක 199275310050 

ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන තසන්තකා  සරිනි ඒකඑායක 946052981V 

ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන ත්රගංෙඑා දුගාංජලී ඒකඑායක 823731540V 

ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන දුලීකා ජයන්ති ඒකඑායක 905582275V 

ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා කුමාරි ඒකඑායක 918152474V 

ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන රීපා සඳමාි 886404093V 

ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන රසිකා සඳමාි. 917180415V 

ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන සමිි රිල්ෙයා ඒකඑායක 865450168V 

ඒකඑායක මුරියන්තමසණගාමන සමින්තද මමහණෂණ ඒකඑායක 902330992V 

කටුවඑ ආරච්චචිමන අෂන්ති කුමාරි 915311946V 

කදඑරච්චචිමන මකෞශගයා  බුද්ධිනී කදඑආරච්චචි 878291964v 

කඑෙරාජා කමගයිකුමා 942600720V 

කන්තකාඑම් ෙමමනගාමන ඉමේෂානි ශයාමලී පියමසණඑ 896104110V 

කන්තකාමානිෙමමන ශමිගා එයනි රිසාඑායක 808094126V 

කන්තමද්ධ දුරමන ශ්රියානි රිපිකා 827152331V 

කපුෙම මානික්කමන රීපා ගක්මාි  868523760V 

කමල්ීන්ත මමාහමදු ඉේෂාත් 911752557V 

කම් කරුඩ පනික්කයගාමන මසෞමනි චුරංෙනි 905654705V 

කරුඵ විරිඳු දුරයගාමන මංජුගා රිල්හානි උදයකාන්ති  905332554V 

කරුඵා සාෙර වාසග කැළණිය  ණ්ඩාරගාමන ආශා සඳමාලී  කැළණිය  ණ්ඩාර 908631021V 

කරුඵා සාෙර වාසග කැළණිය  ණ්ඩාරගාමන පියුමි  මධුභාාෂී 947232029V 

කරුඵාරත්එ අිපිගාමන මැද වැමේ අලුත් මෙදර අනූෂා රිසාඑායක 905582259V 

කරුඵාරත්එ අධ්පිගාමන මැදවැමේ අලුත් මෙදර අනූෂා රිසාඑායක 905582259V 

කරුඵාරත්එ මුරියන්තමසණගාමන ආශා උදයංෙනී කරුඵාරත්එ  917602239V 

කරුඵාරත්එ මුරියන්තමසණගාමන නිශානි ශෂිකා වි්රමසිංහ 885493416V 

කරුඵාරත්එ මුරියන්තමසණගාමන ශ්රීමී සමන්ත කුමාරි 887160546V 

කරුඵාවන්තත මුරියන්තමසණගාමන සජාඑා නිශණගංකා මසණඑාරත්එ කටුෙහ 922210802V 

කරුපයියයා චන්තරිකා මල්කාන්ති 856924114V 

කරුපයියා අනුෂා මල්කාන්ති 885432530V 

කලුෙම මුදයන්තමසණගාමන ගගනී මධූෂා සංජීවනී 945392207V 

කලුෙම මුරියන්තමසණගාමන රුවනි රිමන්තෂා ප්රියංක 948610167V 

කලුමද්ධව නිමරෝෂා ශයාමලී ද මසායිසා 198154904237 

කල්ප මුරියන්තමසණගාමන සුභාාෂිී සුපුන්ත ගක්මාි 905291220V 

කවිරාජ පිරඑගාමන මධුෂාණි සණවේඵගතා පිරඵ  895874477V 

කවිෂිණි මච්චතඑා ඩයසණ 937161581V 

කසීමී මමාමහාමේ ෆයසණ 911051818V 

කහඳමන ශානිකා රිල්හානි  ප්රින්තිකා  ද සිල්වා  907490769V 



කාංචඑා උදයංෙනී ගුඵසිංහ 827801607V 

කිඹුල් ඔේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන කාංචඑා මහණරත් 878040864V 

කිඹුල්ඔේමේ මහණරත්  ංඩාරගාමන ඉමේෂා ප්රියංක ගුඵරත්එ 887591210V 

කිඹුල්ඔේමේ මහණරත් මරියන්තමසණගාමන ශාමාල් සුමේනුද කරුඵාරත්එ 923171584V 

කිඹුල්ඔේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ඉමඑෝකා ප්රියදේශී 198768502616 

කිඹුල්ඔේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන කාන්ති කුමාරි 908183495V 

කිඹුල්ඔේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන පූේණිමා සඳමාි අමේරත්එ  938152071V 

කිඹුල්ඔේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන රසිකා දේශනී මල්කාන්ති 928271692V 

කිඹුල්ඹේමේ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන   සුඡාතා කුමාරි මහණරත් 915190200V 

කිරාහන්තරිමන රිනූෂා ගක්මාි නිමල්සිරි 935941520V 

කිරිියඑ ආරච්චචිගාමන මරෝෂිී ගක්මාි මපමේරා 877980367V 

කීරපමන්ත මැදමෙදර මෂහාන්ත දුෂයන්තත අමේසුරිය  932204088V 

කුරුප්පපු මුරියන්තමසණගාමන චුරිකා ජයමාි 937542364V 

කුරුප්පපු මුරියන්තමසණගාමන මමඑෝඡ් ුසිත බුද්ධික 912994210V 

කුරුප්පපු මුරියන්තමසණගාමන සුභාාෂිී  මහණමමාගා කුමාරි 935583730V 

කුළුමන චම්පිකා ජයගත් 807284088V 

මකාට්ටටහච්චචි ආරච්චචිමන ිළිණි මධුෂාණි කල්පඑා 199168002307 

මකාිකාර ශ්රියා ගගනි  918653686V 

මකාන්තදපඑාව ෙපිගන්තගාමන නිල්මිණි ප්රියදේශනී 875500635V 

මකාසණමොල්මල් මෙදර ඉමේෂා කුමාරි 897200880V 

මකාමහාඹෙහ මෙදර තයාක මල්කා කරුඵාදාස 917330492V 

මකා ණ්එාර මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝසා ප්රියදේශනී 845063036V 

මකෝඵාර මුරියන්තමසණගාමන උදානි ිරංො විසේරත්එ 888602038V 

මකෝඵාර මුරියන්තමසණගාමන සාෙර රඵසිංහ 832141011V 

මකෝඑාර මහණරත් වාසග මුරියන්තමසණගාමන දුගාංජනි ගීිකා ගුඵරත්එ 916113250V 

ෙං මහණවාමන අමිත ගක්මාල් සඳරුවන්ත 920640397V 

ෙංමහණවයගාමන රංෙ රසාද්ධ උදයංෙ 902371044V 

ෙජඑායක මුරියන්තමසණගාමන චන්තදානී ීපිකා කුමාරි ෙජඑායක 795300520v 

ෙජාෙන්ත මහණවගාමන ඉමේෂිකා මධුශානි ආරියදාස 858392837V 

ෙන්තමහණවයගාමන සුම ෝධා මධුෂානි මහණවමන 199056901996 

ෙම්මමනගාමන විශණවජිත් උදයංෙ. 903172908V 

ෙම්ගත් ආරේවිගාමන චන්තරිමා එමවෝදනී  938362343V 

ෙගප්පපත්ි මමමරන්තචිමන රනීත් චන්තරික 913460723V 

ෙගහිටියාමේ මෙදර පද්ධමා කුමාරි  855041634V 

ෙල්මොමේ මෙදර සතය නිමම්ෂිකා මධුෂානි  907632032V 

ොල්ගමන අමාලී චුරිකා ොල්ගමන 908541103V 

ගුසණින්තඑා වඩු නිමම්ෂා දුල්වින්ත 942660669V 

මොමරාක්ෙහ මෙදර සුමද්ධශිකා සුමඑරත්එ 876071665V 

මෙෝඑෙගමන මල්ිකා දමයන්ති මෙෝඑෙගමන 198767903440 

චරිත සපුමල් රත්එායක 198735600053 

ඡයඑාත් මහණවාවසම්මන සංඡීවනී ශ්රියාන්තිකා ද සිල්වා  199459602240 



ඡයවීර මුරියන්තමසණගාමන   නිලූෂා රිල්හානී ඡයවීර 897682281V 

ඡයසිංහමන මධුමාලී ඡයසිංහ 199082903460 

ඡයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන මහීෂා නිගංෙනී රමයගතා 888251944V 

ජයමහ මුදිමන ිගක්  ණ්ඩාර 911200368V 

ජයමහ මුදිමන ධනුෂණක රසාද්ධ එාින්තද 199231201544 

ජයවේධඑ මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා රිදුගානි 875302981V 

ජයවීර මුරියන්තමසණගාමන නිලූෂා රිල්හානි ජයවීර 897682281V 

ජයසිංහ ආරච්චචිමන අෂානි ඉමේෂිකා ජයසිංහ 936020747V 

ජයසිංහ මුරියන්තමසණගාමන එාමල් පුනීත ජයසංඛ 930690066V 

ජයසිංහ මුරියන්තමසණගාමන මයාහාන්ත ෙිඑර ජයසිංහ 940102464V 

ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන ඉමඑෝකා සුවේඵමාලී 898261140V 

ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන කාංචඑා ශිමරෝමාලී. 875731068V 

ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන චාන්තදනී කුමාරි 905652613V 

ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාගන රිල්හානී ප්රියංකකා  926011081V 

ජයසුන්තදර සමරමකාන්ත මුරියන්තමසණගාමන දමින්තද ශ්රිගාල් සමරමකෝන්ත 198128810066 

ජයසුරිය පට ැඳිමන තනුජා කුමාරි 877921735V 

ජයසූරිය ආරච්චචිමන භාාෙයා මධුශානි ජයසූරිය 948311453V 

ජයමසණකර මුරියන්තමසණගාමන අවන්ති උත්පගා ජයමසණකර 935880998V 

ජයමසණකර ියඑමන චුරිකා  ණ්ඩාර 888211233V 

මටක්ගා සංජීවනී ගම්ෙියසණ 198264002946 

ට්රිනීෂා වි්ර මසිංහ 935934109V 

ික්සඑ චාේල්සණ භාාෙයා රිිණි ඩයසණ 935940796V 

ී. ිම්. ධනුෂණක සංජීව රිසාඑායක 941352367V 

තඑප්පපුිමන මදාන්ත ඉන්තරික එයඑ ර භාාත් පියමසණඑ 861172490V 

තන්තිමන දුගාෂිකා රිල්හානි මසණඑාරත්එ 887701610V 

තගල්ග ෙමමන රීපිකා මධුරංෙනී ෙමමන  946532800V 

තහ ෆාිමා ශිහාඑා 935863635V 

තාරිකා ප්පරිසාරිනි මසේවන්තරි ිරිරිසිංහ 948081326V 

තැන්තමන්ත මෙදර චන්තරිකා ප්රියදේශනී 907643719V 

ිගානි මධුශිකා මසණඑාධීර 878411617V 

ිසණසඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිගමිණි මසෞමයා කුමාරි විමඡ්රත්එ 888473971V 

මතන්තඑමකාන්ත මුරියන්තමසණගාමන අරුඵ සංජිව මතන්තඑමකාන්ත  910920553V 

මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තසගාමන සුජීවා ශ්රියානි මතන්තඑමකෝන්ත 198453802069 

මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන අජන්තතා ජයමසණකර 897752522V 

මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන අනුෂා කුමාරී මතන්තඑමකෝන්ත 675371452V 

මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන අසිත  ණ්ඩර. 198320504470 

මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා මධුවන්ති මතන්තඑමකෝන්ත 907721590V 

මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ඉෂාන්ත උදයංෙ මතන්තඑමකෝන්ත 911402530V 

මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ෙයාන්ත චුරංෙ මතන්තඑමකෝන්ත 910301411V 

මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ුසිත ජයගාල් මතන්තඑමකෝන්ත 911100150V 

මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන එීෂා සඳමාි ගුඵමසණකර 938163758V 



මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන නිේමගා ජයවේධඑ 876333392V 

මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන රන්තමිී අමාකුමාරි මතන්තඑමකෝන්ත 965142290V 

මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා දුගාජලී දසඑායක 876993350V 

මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන සුමිත් අමරචඑ ණර 912511766V 

මතන්තඑමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන සුමිත්රා ගුඵරත්එ 199279502270 

දඑපාග මුරියන්තමසගාමන ක්රිෂාන්ති සශිකගා 895390534V 

දනුෂිකා ගක්මාි මවගමෙදර 895353140V 

දන්තමඑාරුවගාමන මධුරංෙනී ප්රීිකා 826431792V 

දඹමොල්මල් මෙදර එවරත්එ මුරියඑමසණගාමන සුම ෝදා මිහිරානි මැණිමක් 877780589V 

දඹයක්කාර ආරච්චචිගාමන ඉෂාරා සුභාාෂිණි ශාිකා ධේමපාග 918222154V 

දයානි ප්රියංකකා කුමාරි රත්එායක. 816942144V 

දව කෑල්ගමන මමහණෂා සාවිී එන්තදසිරි 945020326V 

දසඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉන්තරික කුමාර රිසාඑායක 882740420V 

දසඑායක මුරියන්තමසණගාමන දේශිකා රිල්හාරි 905761552V 

දසඑායක මුරියන්තමසණගාමන බුද්ධික  ණ්ඩාර 812801864V 

දසඑායක මුරියන්තමසණගාමන සමන්ති කුමාරි දසඑායක  886233582V 

රිඹූල්වග විතාඑමන ශෂි රභාා තක්ෂීගා රිඹූල්වග 885762085V 

රිසාඑායක  මුරියන්තමසණගාමන ප්රියදේශනී මල්ිකා 906373947V 

රිසාඑායක ආරච්චචිමන සමුරා මධුභාාෂිී ගුඵරත්එ 937592230V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන   සඡිනි අප්පසරා රිසාඑායක 956680816V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන අජිත් දුගක්ෂඑ  රිසාඑායක 870990677 V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉදුනිල් ඉන්තරික 930870331V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉන්තරා කුමාරි රිසාඑායක 905652664V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමාි මංජුගා 896380893V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන උමද්ධශිකා රුක්ෂාණි සදමාි 885122841V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන කල්පනී මධුෂානි 917202478V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන කවිඳු දුෂණමන්තත 199226401552 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ෙයානි විනීෂා කුමාරි  837963095V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චුරිකා රිසාඑායක 945250267V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චුරිකා මධුෂානි රිසාඑායක 897612844V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන චින්තතා නිේමලී කුසුම් රිසාඑායක 915581269V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ජයගිතා රිසාඑායක 198779400861 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන තාරැක නුවන්ත රිසාඑායක 932824850V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන තාරුකා රිප්පි රිසාඑායක 937090374V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ුෂාරි සවඵගතා 915254136V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රිනුක රසන්තඑ 199323401050 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රිමන්තෂණ රුක්මාල් 920380654V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රිමන්තෂණ සදරුවන්ත රිසාඑායක 890874347V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන දුගංඡලී මහණරත් මමඑෝරි 199168800227 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ධනුෂිකා මල්කාන්ති 935652901V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ධම්මික උදය්රමාර රිසාඑායක 880630644V 



රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා චුරංෙනී කරුඵාරත්එ 927323443V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිලූකා කුමාරි 808643715V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිශාන්ති මල්ිකා එවරත්එ 198872302482 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන නිශාන්ති ශාමලී රිසාඑායක 887313270V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන පත්මිණි මදුෂාණි 199369602386 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන පුඵයා අමාි ඡයවේධඑ 897830396V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන පුෂණපා මල්කාන්ති රිසාඑායක 898031225V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රසාදනී චුරංක රිසාඑායක  199056200169 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රසාද්ධ මධුශංක 922081565V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ප්රියන්තත රිසාඑායක 832571296 V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මධාරා මධුමාි රිසාඑායක. 908193717V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මධුෂානි රිසාඑායක 928360970V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මයුර රසන්තඑ 892984204V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන යමශෝධා උදුම් රා කුමාරි 947520687V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන යුමේෂිකා ගක්මාි 907290867V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රංෙ  ණ්ඩාර රිසාඑායක 932952590V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රංෙඑ එයඑජිත් 923314482V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රමනි මංජුගා ප්රියදේශනි 198872100799 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන මේඛා ප්රියංෙනී විමේරත්එ. 925082767V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ගක්ෂාන්ත රසංෙ රිසාඑායක  913502566V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ශෂිකගා නිමල්කා කුමාරී රිසාඑායක 915082742V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සජිත් මදුසංක රිසාඑායක  942250053V  

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සන්තදයා කාන්ති රිසාඑායක 865832966V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සන්තධයා මාමඑල් රත්එායක 827121002V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සසිකා එමයාමි මල්කාන්ති 938040460V 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සාිය හරිත කුමාර 199326504059 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන සීගවී 197680202240 

රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන හේෂිකා රසාංජලී රිසාඑායක 926083368V 

රිසාඑායක වනිෙසූරිය මුරියන්තමසණගාමන ජයන්තෙනී වාසඑා රිසාඑායක 895984906v 

රිසාමේ අතපත්ු මුරියන්තමසණගාමන එීෂා චාමිී 896521110V 

දුණුකාර මුරියන්තමසණගාමන මරෝෂී ශාන්තිමාගා 927232499V 

දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමන අනුෂා රසාදනී ගුඵවේධඑ  916774494V 

දුනුකාර මුරියන්තමසණගාමන සිසිර කුමාර 902431942V 

දුනුමනමපාත රිමන්තෂා ජීවනී කගංසූරිය කුමාරි 918183620V 

දුන්තවත්මත් මෙදර එාගනි කුගමසණකර 926464078V 

මදද්ධදුව ජයුංෙමන අමිත් දුෂාන්තත  ණ්ඩාර 931701363V 

මදනිවග ියඑමන මහීකා ප්රියදේශනී 897972360V 

මදමමෝදර රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රිගංකා සඳමිණි 945690224V 

මදමමෝදර රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නිේමගා දමයන්ති රත්එායක 947131150V 

මදාන්ත මඑෝනිසණ ඉඳුනිල් ුෂාරි පියදාස 905541420V 

මදාන්ත වි්රමඑායක සමීර ජයමාල් 941230474V 



මදාගමුල්ග කන්තකාඑම්මන නීතන්තජඑ තරුක මසණඑාිර 911931044V 

ධඑපාග මුරියන්තමසණගාමන හසිනි රිවයාංජලී ධඑපාග 947533711V 

ධේමදාස මුරියන්තමසණගාමන ඉෂාරා මධුෂානි කුමාරි 947623745V 

එන්තද මපරුමමන එමයෝමි ගක්ෂිකා සණවේඵමාි 947021907V 

එම්බුකාර තන්තිමන මදාන්ත ඉමඑෝශා රිගානි 816294550V 

එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන අනූෂා කල්පනී එවරත්එ 906291223V 

එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන අනූෂා කල්පනී එවරත්එ 906291223V 

එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන ඉරාණි අමේෂා එවරත්එ  936532020V 

එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන ඉසංකා මධුමාි එවරත්එ 886500769V 

එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන කළණි ුෂාරිකා මැණිමක් 885681697V 

එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන කුසගා හංසමාි එවරත්එ 887773459V 

එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන මත්මිය රභාාත්  900960646V 

එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන රභාාෂණ කල්හාර එවරත්එ 902542507V 

එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන මදූෂා දමයන්ති   916740123V 

එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන මදූෂා රිල්රුක්ෂි 916813422V 

එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන රංජිත් කුමාර  එවරත්එ 822924115V 

එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන රමී වසන්තතා සමරසිංහ 875791222V 

එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන සදමාි ප්රියදේශනී එවරත්එ 846280162V 

එවරත්එ මුරියන්තමසණගාමන හිමාි ප්රියංකකා කුමාරසිංහ 917672261V 

එාරංමදණිය අමේගුඵමසණකරගාමන මධුමාි එාරංමදණිය 887381348V 

එාරංමදනිය අමේගුඵමසණකරගාමන නිගන්තිකා ශිරාණි එාරංමදනිය 199261200840 

එැදුරඑ ෙමමන ජයශානී රන්තරිකා  199253301171 

නිගූේ පිච්චමච්ච පාිමා නුශණරා 937982348V 

නිශණශංක මුරියන්තමසණගාමන රීප්ප සංජය නිශණශංක 910674935v 

නිශණෂක මුරියන්තමසණගාමන මයුර සුමද්ධශණ 931643142V 

පට ැඳි මන රිිනි එයඑරභාා 946333425V 

පිරඵගාමන පැුම් ප්රියංකර රූපසිංහ 942531664V 

පිරන්තඑැහැගාමන මද්ධණුකා මධුශාණි පිරඵ 897060477V 

පිරන්තඑැමහගාමන ඉමේෂා  උදයාංෙනී පිරඵ   878242211V 

පිරැන්තඑැමහගාමන අෂාන්ත මමඑෝඡ් කුමාර  941972411V  

පිරුන්තඑැහැගාමන ඉෂාර කසුන්ත නිමරෝෂඑ 943540411V 

පල්මගමවග මුරියන්තමසණගාමන රිමන්තෂණ සුසන්තත  ණ්ඩාර 942270267V 

පහග මෙදර සුරංක ජයගත් මල්කාන්ති 895441180V 

පාග මණ්ඩාිමන මමඑෝහරී ප්රියංෙනී 895112437V 

පාගටුමේ ෙම් ආරච්චචිමන ගහිරු චාමරද සිල්වා 922320810V 

පැටිකිරි මකෝරාළගාමන ෙයාන්ත තේක  ණ්ඩාර  901221057V 

පැගමපාල්වත්මත් මල්කම්ගාමන ිළිනි විශණවමල්ඛා සම්මාඑනී පැගමපාල්වත්ත 925104477V 

පියරිෙමමන තාරිකා හංසිනී විමගරත්එ 938031843V 

පියරාගගාමන මෙදර හේෂනී රත්එායක 866280800v 

පියුමි සාරදා හඳුන්තමඑත්ි 895380822V 

පිිප්ප ඇන්තමන මරාහාන්ත චමල් ද සිල්වා  933310167V 



පුජය කුට්ටටියමොල්මල් සුමවංශ කාශයපාගංකාර හිමි 902253971V 

පුවමන්තන්තරම් ෙයාි 955252578V 

පූජය කගාකුඹුමේ ඥනින්තද හිමි 893234551V 

පූජය තවගම්මපාග ධම්මිගක හිමි 902857057V 

පූජය පිටිමපාළ  පඤණඤාකිත්ි හිමි  199227301845 

මපාුපිටි විදාඑරාගගාමන මදාන්ත මංෙග සුදේමමද්ධවි  198261501978 

මපෝඩාමප්ප යද්ධමදසණසගාමන වසන්ති කුමාරි 836974301V 

රමමෝරි මල්කා උසණවන්තඑ ියමඑමන 955150678V 

 න්තඑක මුරියන්තමසණගාමන රසිකා මධුවන්ති 946652229V 

 ගවත්  ණ්ඩාරගාමන ීපිකා චුරානි  සමරසිංහ  945303751V 

 සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා කුමාරි විමේරත්එ 897130386V 

 සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන ඉමරෝෂා කමනී සුමඑරත්එ 916261217V 

 සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන තනුජා ගත්මාි  සණඑායක. 907282722V 

 සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන ශශිකා ගක්මිණි  සණඑායක 198761101039 

 සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන සමන්ති ිගකරත්එ  888643583V 

 ාදඑ මුරියන්තමසණගාමන එාිකා ප්රියදේශනී 198262003820 

 ැද්ධමද්ධ විතාඑමන මඑළුම් මිහිරාණි 868252480V 

බීණිමකෝඵාකාර මුරියන්තමසණගාමන  රභාා සංධීපනී  මකෝඵාර 906114402V 

බුද්ධිකා සඳමාි සිරිවේධඑ 887851204V 

බුවඑායක රාජමඑිගාමන ක්රිෂා චුරංෙනි බුවඑායක. 838573754V 

ම ෝෙහ මකාටුමේ මෙදර රනීත්  නිෂාධ වීරවේධඑ  942031874V 

මදුරප්පපුිමන සසිකා කුමාරි 895391921V 

මඑුංෙ මද්ධවයගාමන එීකා උදයංෙනී 887521557V 

මඑුංෙ මද්ධවගාමන මදනුක්ෂා හෂානි 945192054V 

මඑුංෙ මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා අයිරාංෙනී 898211800V 

මඑමම්න්තර පට ැරිමන සරණි හිමාෂි සමන්තිකා 948490609V 

මයිගප්පපු ෙමමන ඉෂාරා වඑමි 898463893V 

මල්වඩම් මෙෙදර නිමම්ෂා චුරංක දහඑායක 906145543V 

මල්වත්මතමෙදර ෙම්මමනගාමන කාංචඑා මල්කාන්ති 907651142V 

මහආරච්චචිමන ුසාරි මසණපාිකා මේමිගක 855832100V 

මහමප්පිය මෙදර එමයෝමිකා සම්මානි ජයවේධඑ 908143310V 

මහවිදාමඑගාමන සුභාරා  සංජීවනි  කීේි 946371408V 

මාකුඹුමේ මෙදර නිේමගා ජයශාන්ති විමේරත්එ 198969900225 

මාමකම්මප්ප මෙදර මියුරු සරින්තද  ණ්ඩාර 932033585V 

මාපා මුරියන්තමසගාමන ශාිකා සුමීර මදුවන්ති මාපා 895661740V 

මාපා මුරියන්තමසණගාමන ඉලීකා දුගාංජලී  ණ්ඩාර 947691589V 

මාපා මුරියන්තමසණගාමන එින්ත ර සන්තඑ කුමාර මාපා 199113300881 

මාරවීරසිංහ මද්ධවමන පියුමි පවිත්රා මධුෂාණි වීරසිංහ 955210182V 

මාරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන චාඑක නිශාන්තත මාරසිංහ 912122964V 

මාරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන රිල්රුක්ෂිකා මැණිමක් 895391506V 

මාරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන සන්තධයා කුමාරි මාරසිංහ 775840196V 



මාරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන සුජානි වාසඑා කුමාරි මාරසිංහ 936992196V 

මාිමමන චමරි වාසඑා රඑාන්තදු 895032344V 

මාසින්ත මෙදර සමන්තතා ප්රියදේශනී මාසින්තමෙදර  925322881V 

මැණික් හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන දයානි ප්රියංකකා 847920904V 

මැණික් හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන සුපුන්ත චන්තරිමාල් 908583841V 

මැණික් හිමිහාමි මුරියන්තමසණගාමන යසන්ති ගක්ෂිකා රසාංජලී 898543846V 

මැදමොඩ මෙදර මයුරී කාංචඑා දුගාංජලී මැදමොඩ 945733098V 

මිහිදුකුග වේඵමප්පිමන ිිණි ගීිකා සදමාි 945311894V 

මුඵසිංහ ආරච්චචිගාමන රිමන්තෂණ සම්පත් මුඵසිංහ  199004602905 

මුුමා දුරයගාමන චම්පා චන්තරිකා කුමාරි  895150398V 

මුුවා දුරයගාමන සුමිත් රවින්තර වි්රමඑායක 199403102647 

මුුවාදුරයගාමන චන්තරිකා රමී වසන්තතා කුමාරි අත්තඑායක 916441193V 

මුරිතා මකාළඹමන  198857303999 

මුහන්තරිරමි මුරියන්තමසණගාන දුල්ශානි ෙයාඑා මුහන්තරිරමි 926752120V 

මුහන්තරිරම්ගාමන රිලීප දේශනි මසණඑාරත්එ 915862195V 

මමාරමොඩ ියඑමන රශින්ත ඌෂාන්ත කුමාර චන්තදඑ 943260150V 

මමාමහාටිටි  ණ්ඩාර රත්එායක මුරියන්තමද්ධගාමන රිිනි මධුශානි රත්එායක 938122296V 

මමාමහාට්ටටාගමන ධම්මිකා මල්කාන්ති 837091268V 

මමාමහාමේ යුසෆණ ෆාිමා මෆාසිරා 906630079V 

යාපා මුරියන්තමසණගාමන චුරංෙනී ශයාමා රත්එමාි  යාපා  896903403V 

යාපා මුරියන්තමසණගාමන රිමල්ෂා තරංක 896043323V 

යාපා මුරියන්තමසණගාමන ප්රියංකකා කුමුදුනි 937081189V 

යාපා මුරියන්තමසණගාමන ගක්මාි  ණ්ඩාර 908044169V 

යාපා මුරියන්තමසණගාමන ගක්ෂිකා මධුවන්ති 199475803824 

රං ණ්ඩා මද්ධවයගාමන අමඑෝෂා උදය කුමාරි 875830112V 

රඡපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන ගසන්ති රසිකගාල් මහණමකුමාරි රඡපක්ෂ 948262061V 

රඵුංෙ රිසාඑායකගාමන සමුරා කල්පනී 886372175V 

රඵුංෙ මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂා ශයාමලී රඵුංෙ 915190359V 

රඵවක ආරච්චචිගාමන ජඑාි හෂානි රඵවක 955273443V 

රඵවීර ආරච්චචිගාමන චන්තරි බුද්ධික රඵවීර 925871168V 

රඵසිංහ ආරච්චචිගාමන අචිනි චාමිකා රඵසිංහ 897540100V 

රඵසිංහ ආරච්චචිගාමන මසෞමයා කුමාරී 865162324V 

රත්එවිරගාමන අචගා ගක්මිනි රත්එවිර 937022450V 

රත්එායක මුරියන්තමසගාමන ඩයඑා මදුමාි  රත්එායක  895532711V 

රත්එායක මුරියන්තමසගාමන යසිරු ගක්ෂිත රත්එායක  940771455V 

රත්එායක මුරියන්තමසගාමන මරාහඑ රුවන්ත  882663558V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන  මදුමාලී නිමරෝෂිකා රත්එායක. 915441165V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන  සමන්ත ඡයරත්එ 198327400195 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන  සුසන්තත කුමාර 893652183V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අනුරධා ිළිණි  937033982V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අනුෂා දමයන්ති 825980113V 



රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අනුෂා රිල්රුක්ෂි රත්එායක 898193756V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අනුෂා නිගංකකා රත්එායක 908243935V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අනුෂා ශිරන්ති ගුඵමසණකර  897974428V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අමඑෝමා දමයන්ති රත්එායක 897263483V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අමයෝමි 867940014V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අමයෝමි 867940014V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අමරෝෂා ශිරන්ති සදමාි 199280201793 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන අමසණග ගිත්  ණ්ඩාර 911981777V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ඉසුරු මධුරංෙ රත්එායක 931043358V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන උමද්ධනි සකුන්තතගා රත්එායක 937713266V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන උමප්පකා එීශානි ජයරත්එ 955220226V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ිරංරිකා ශයාමි ගුඵමසණකර 907523535V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ිරන්තරි උමද්ධශිකා රත්එායක 907751325V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ිරන්තී උමද්ධශිකා  රත්එායක 907751325V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන කසුන්ත අරවින්තද  රත්එායක 931453009V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන කුසුම් ශ්රියානි සඳමාි 199082603332 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චුරංෙනී රිල්රුක්ෂි ශයාමලී රත්එායක 867362967V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චුරිකා කුමාරී 947813200V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චුරිකා ගක්මාි රත්එායක 886272464V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන චම්පික කුමුදුනි 885780563V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ජීවන්ති කුමුදුමාි රත්එායක 916922892V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ිළිණි මධුෂානි 947963988V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන දුගංජලී මකෞශගයා සුෙතදාස 925860220V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ධනුෂණක ගක්මාි 905751344V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන එීකා කුමාරී රත්එායක  908113888V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නිමරෝෂී 846222286V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නිල්මිණි රිල්රුක්ෂි  රත්එායක. 898331725V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන නිසංසගා ප්රියදේශනී රත්එායක 937539627V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රරිපා සදමාි රත්එායක 866122474V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රීප්ප වනිෙමසණකර 199222002419 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රභාාෂි ශෂිකා ජීවන්ති රත්එායක 957391486V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රසාද්ධ තරංෙ රත්එායක 900770995V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ප්රියංකකා කුමුදුනී රත්එායක 907330737V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ප්රියංකකා දසඑායක 198357700389 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ප්රියංකකා ප්රියදේශනී රත්එායක 855401444V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ප්රියන්තත මසණඑාධීර 931071106V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මංෙිකා කුමාරි 886811853V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මධුෂිකා කුමුදුමලී රත්එායක 937201699V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මධූෂා මඑත්මිී රත්එායක 938321035V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මවින්තත කාිංෙ ධේම ශ්රි 932860899V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන මුරිතා උදය කුමාරි 946141070V 



රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන යසිදු ඉශාර කරැඵාරත්එ  931561707V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන රසිකා නුවන්ති කුමාරුංෙ 936030807V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා මධුවන්ති 898320081V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා ගක්ෂානි රත්එායක 908500210V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සඳමාි ධනුෂණෂිකා විමඡ්සූරිය 886942052V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සමන්තමලී රත්එායක. 928633896V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සමුරා නිල්මිණි කුමාරි 895230359V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සහන්ත මධුසංක 199230102770 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සාෙරිකා රිගානි 199271602199 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන සිරියගතා 868010231V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන හංසිකා රුවන්තමාි ආරියවංශ 886071698V 

රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන හේෂ  න්තදු රඵවීර 882560961V 

රත්එායක මුරියාන්තමසණගාමන මල්ෂා විමඑෝදනී රත්එායක 876720582V 

රන්තමකාත් මප්පිමන රිල්හාරා ගක්රුවනී ජයමසණඑ 937132450V 

රන්තමලී සූරියමන  856094014V 

රන්තවළලු මුරියන්තමසණගාමන දයාරත්එ 832512877V 

රන්තමහාටි දූරයගාමන චන්තරගතා මොඩකුඹුර 788143940V 

රම්පට මද්ධවමන ශාිකා රිල්රුක්ෂි මහණමචන්තර 865612753V 

රම්පත් මුරියන්තමසණගාමන චමමෝරි මාමඑල් කරැඵාිගක 896470086V 

රම්පත් මුරියන්තමසණගාමන සමින්තරි අනුසරා 888473556V 

රම් ණ්ඩා මද්ධවයගාමන ඉමේෂා මධුමාි 947550934V 

රාඡපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන රිනූෂා සඡානි කුමාරි රාඡපක්ෂ 907492117V 

රාඡමුනි මද්ධවයගාමන චානුක රසන්තඑ ්රමාර  920382045V 

රාඡසිල්ප මන්තීගාමන ශයාමලී මකෝකිගා ඉදුනිල්  905850571V 

රාජකපක්ෂ පිරඵගාමන රුවන්තිකා ගක්මාි චුරංෙනි 917920915V 

රාජකරුඵා රිසාඑායක මුරියන්තමසණගාමන ශානිකා රිල්හානි කුමාරසිංහ 888220933V 

රාජකරුඵා මඑමම්න්තරගාමන වාසඑා ප්රියදේශනි රාජකරුඵා 825132341V 

රාජගුරු  ංඩාරගාමන ශිතාරි අන්තදරවැව 876200775V 

රාජපක්ෂ කරැඵාමද්ධවගාමන සුජීවා ප්රියදේශනී රාජපක්ෂ 918182411V 

රාජපක්ෂ මද්ධවමන චන්තරගතා 915321135V 

රාජපක්ෂ මද්ධවයගාමන දුලීකා උදයංෙනී  908053826V 

රාජපක්ෂ මද්ධවගාමන ඉන්තරාණි රාජපක්ෂ  806892777V  

රාජපක්ෂ මුරියන්තමසගාමන චාමලී ගසන්තිකා 876260964V 

රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන  සමීර සම්පත් රාජපක්ෂ 952413333V 

රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන අනුරාධා හිමාෂනී කරුඵාරත්එ 915163912V 

රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන ඩුගානි ශාරිකා රාජපක්ෂ 926851810V 

රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන තරංො ගක්මාි රාජපක්ෂ 198863100056 

රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන රිනූෂා සජානි කුමාරි රාජපක්ෂ 907492117V 

රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන ධම්මික 851101683V 

රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන රමම්ෂණ ිරන්තජි 947540750V 

රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන සංජීව රුවන්තිගක 892473900V 



රාජපක්ෂ මුරියන්තමසණගාමන සමන්ති නිමරෝෂා රාජපක්ෂ 885471021V 

රාජපක්ෂ වත්මත් විදාඑගමන එරිකා රිල්රුක්ෂි රාජපක්ෂ  925312100V 

රාජපක්ෂ වත්මත් විදාඑගාමන වජිරා ශයාමී සමරසිංහ  915313337V 

රාජපක්ෂ වාසග මුරියන්තමසණගාමන පද්ධමිනී 896141805V 

රාජපක්ෂ විතාඑමන ඉමඑෝකා දේශණි රාජපක්ෂ 817791743V 

රාජපක්ෂමන මද්ධශප්රිය විජයන්ති මාමඑල් වරුනි 848473715V 

රාජපක්ෂමන මේණුකා දේශනී රාජපක්ෂ 847713739V 

රාජපක්ෂමුරියන්තමසණගාමන දනුෂණකා රිල්මිණි රාජපක්ෂ 875491490V 

රාජමුණි මද්ධවමන නිමරෝෂා මධුෂානි 928291928V 

රාජරාම බ්රහමඵයගාමන වාසඑා ක්රිෂාන්ති සමරුංෙ 199352503454 

රාජසිංහ මන්තීගාමන සුජානි ප්රියංකකා ගුඵරත්එ 896443992V 

රාමඑායක මුරියන්තමසණගාමන රිමන්තෂණ ගක්ෂිත රාමඑායක 863602424V 

රිටිෙහවත්තමන මේහිී ප්රියදේශිකා මැන්තිසණ 868620587V 

රුවන්ති චමාි කුමාරිහාමි ඉගංෙන්තිගක 886490380V 

ගංකාරිකාර මුරියන්තමසණගාමන අරුඵ මමඑෝේ ගංකාරිකාර 911460378V 

ගංකාිකාරි මුරියන්තමසණගාමන අමිත් සුෂාන්තත 913400976V 

ගන්තුවහැන්තමද්ධ කසුන්ත නුවන්තත ද සිල්වා 923304002V 

ගන්තමදකුඹුර මුරියන්තමසොමන චුරිකා මදුශානි ගන්තමද කුඹුර 947933094V 

ිදමුගමන නිපුන්ත මධුෂන්තක ද සිල්වා 933640078V 

ිඳමුල්මල් මෙදර මධූෂා ගක්මාි  896570056V 

ියඑආරච්චචි කම්කාඑම්මන හසංජඑ ිළිණි ිරංෙ  923550186V 

මගාකුපිරඵගාමන මධුෂිකා මමත්මාි සුෙතපාග 915060897V 

මගාමරන්තසු මහණවමන අයන්ති ඉමල්කා මධුෂාණි 897624478V 

වක්කුඹුමේ මෙදර චුරිකා මකෞශගයාණි 866721467V 

වමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන අසන්තත ඉන්තරික විමේසිංහ 821024757V 

වඩුමොඩ මෙදර සුමුදු මමහණෂාණි  905131974V 

වඵසිංහ මුරියන්තමසණගාමන රිගානි මමානිකා මදුශානි 895251933V 

වත්මත් විදාඑගාමන චමරි සබීතා මදුරංක 918150722V 

වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ෙයාන්ත මහණමමාගා වඑසිංහ 857614658V 

වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ගසන්තිකා මධුභාාෂිී  ධේමමසණඑ 925952559V 

වඑසිංහ මුරියන්තමසණගාමන සණවේඵමාි සකුන්තතගා 855923122V 

වඑසූරිය මුරියන්තමසණගාමන මාමඑල් මේණුකා වඑසූරිය 898231186V 

වනිෙසිංහ වී ැද්ධමද්ධ මල්කම්ගාමන තරිදු උදයංෙ  901452881V 

වන්තනි මුරියන්තමසණගාමන රිනුක සමන්ත කුමාර 198631802646 

වන්තනිමසණකර මුරියන්තමසණගාමන මධූෂා ජීවනී පුෂණප කුමාරි 887822913V 

වන්තනුකු මුරියන්තමසණගාමන නිල්මිණි  ප්රියන්තතා රාජපක්ෂ  916620375V 

වේඵකුගසූරිය වඩු ආරච්චචිමන අනුෂා  රසාංෙනී 897512769V 

වේඵසුරිය ආරච්චචියගාමන කමනී සුෙන්තිකා වේඵසුරිය 927921383V 

වේඑසුරිය පට ැරිමන අජන්තත සංජිව කුමාර 932412349V 

වගදුමේ ජාපිට මමාමහාට්ටටාගගාමන එීෂා රිල්හානි ඥාඵිගක 905791230V 

වල්පිට පිරඵගාමන ඉමේෂා මසේවන්තරි 838522963V 



වසන්ති ෙමමන චරිත මධුසංක කුගුංෙ 911092832V 

වාසග මුරියන්තමසණගාමන ීපානී ශයාමාලී මහණරත් මැණිමක් 198362901050 

වැිවිට විතාඑගාමන ගක්මාලී ීපිකා වැිවිට. 887793000V 

වැල්මල්මෙදර මුහම්රිරම්ගාමන වසන්තත කුමාරි 896480162V 

වැමේ මුරියන්තමසණගාමන සවින්තසයා වීරමකෝන්ත  937883382V 

වි්රම ආරචිචිගාමන මඑලුමි චන්තරිකා කරැඵාදාස 815032691V 

වි්රම ආරච්චචිමන විනීතා රාජපක්ෂ 199177302450 

වි්රමිගක රාජපක්ෂ වැිවත්මත් ගංකාිකාරී මුරියන්තමසණගාමන ධඑංජනී කුමාරි 888190201V 

වි්රමුංෙ ආරච්චචි පිරඵමන මදාන්ත සශින්තකා වි්රමුංෙ 925062936V 

වි්රමසිංහ ආරච්චචිගාමන රුවිනි ගක්මාි වි්රමසිංහ 868152818V 

වි්රමසිංහගාමන සුමේකා හේෂී 897471876V 

විමඡ්මකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන දමයන්ති කුමාරි 198880101110 

විමඡ්ුංෙ  මුරියන්තමසණගාමන අමඑෝමා ගිතා කුමාරි විමඡ්ුංෙ 818433263V 

විමඡ්ුංෙ මුරියන්තමසණගාමන මකෞශගයා සංඡීවනී ගුඵදාස 825924266V 

විමඡ්රත්එ මඑුංෙ මුරියන්තමසණගාමන නිසංසගා සදුනි කුමාරි විමඡ්ුංෙ 918212612V 

විමඡ්මසණකර මුරියන්තමසණගාමන අමේෂා ප්රියදේශනි  917811377V 

විමඡ්මසණකර මුරියන්තමසණගාමන ආශා මධුවන්ති  945900377V 

විමේ හප්පපාවඑ විතාරඵමන සජිත් ශානිකා ප්රියඑාත් රජරත්එ  910843303V  

විමේමකෝන්ත  ණ්ඩාර මුරියන්තමසණගාමන මධුෂාී 876012510V 

විමේමකෝන්ත  ණ්ඩාර මුරියන්තමසණගාමන ගක්මි සචිත්රා වීරමසණකර 935873568V 

විමේමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන සිසිර කුමාර 891091796V 

විමේමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන සුදේමා ජාඑකී විමේමකෝන්ත 866650942V 

විමේුංෙ   මුරියන්තමසණගාමන හෂිනි නිරූපා  878512944V 

විමේුංෙ මුරියන්තමසණගාමන නිමාි රිල්රුක්ෂි විමේුංෙ 915141510V 

විමේුංෙ මුරියන්තමසණගාමන සන්තධයා පුෂණප කුමාරි 897922070V 

විමේරත්එ ෙණිතයගාමන ුෂාරි වාසඑා දමයන්ති විමේරත්එ 927251116V 

විමේරත්එ මුරියන්තමසගාමන කාංචඑා ප්රියමානි. 198472300061 

විමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ගීතා කුසුම් කුමාරි විමේසංහ 948402459V 

විමේසිංහ මුරියන්තමසණගාමන ජයන්ති අනුෂා 938543585V 

විමේසුන්තදර  සණඑායක මුරියන්තමසණගාමන අසංක නිල්මිණි අමේපාග 907560171V 

විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන ක්රිශාන්ත මසේවන්තරි විමේසුන්තදර 915333613V 

විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන රිල්ෂා මමඑෝජනී විමේසුන්තදර 000927842580 

විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන මේණුකා  928610926V 

විමේසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන සුමාි විමේසුන්තදර 907610276V 

විමේසුන්තදර මුරියන්තසණගාමන රිල්හානී දමයන්ති කරැඵාරත්එ  925930482V 

විමේමසණකර මුරියන්තමසණගාමන ෙංොනි චන්තරගතා  905190610V 

විමේමසණකර මුරියන්තමසණගාමන පියුමි රසාංකකා විමේමසණකර 938442487V 

විමේමසණකර මුරියන්තමසණගාමන සජීවා මධුහේෂි විමේමසණකර 916691653V 

විතාඑ සරුක්කිමන තරංෙ මමඑෝඡ් ගුඵිගක  870872020V 

විෂණණු මද්ධවමන සුසන්තත මසණඑාරත්එ 840321908V 

විසුරාිපිගාමන චුරිකා රිල්හානි 905541080V 



වී පත්මරන්තජන්ත 838122175V 

වීරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන නිගක්ෂී මසෞභාාෙයා කුමාරි වීරමකෝන්ත 946221740V 

වීරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන රසිකා ශයාමලී වීරමකෝන්ත  816250242V 

වීරක්කුට්ටටි මද්ධවයාගාමන අසිත වීරසිංහ 199417203918 

වීරුංෙ ආරච්චචිගාමන සණවේඵගතා වීරුංෙ  785644212V 

වීරුංෙ මුරියන්තමසණගාමන ශාිකා ගක්මාි 906671190V 

වීර ාහු මුරියන්තමසණගාමන මධුසංක ගක්මාල් 950984236V 

වීරසිංහ මඑමම්න්තර සණවේඵ හේෂී වීරසිංහ 917893837V 

වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන කහාන්ත මධුශංක 931450719V 

වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන චුරානී ජනිතා වීරසිංහ 926710338V 

වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන දේශනී මංෙිකා වීරසිංහ 925162833V 

වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන එීකා මධුවන්ති විරසිංහ 896161920V 

වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන පුෂණපගතා 806145211V 

වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන මමඑෝේ ප්රියගාල් වීරසිංහ.  902812334V 

වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන රන්තජඑ වීරසිංහ 841240642V 

වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන රුවිනි සාිකා වීරසිංහ 898510336V 

වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන සමදරා මල්කාන්ති වීරසිංහ 918073892V 

වීරසිංහ මුරියන්තමසණගාමන මසඑරත් යසින්තත වීරසිංහ 892054029V 

වීරසිංහ රත්එායක මුරියන්තමසණගාමන හසිත ෙයාන්ත වීරසිංහ 891010605V 

වීරසූරිය මුහන්තරිරම්ගාමන තමරා කුමාරි වීරසූරිය 897651122V 

වීරමසණකර මුරියන්තමසණගාමන විභාාෂිණි ප්රියංකකා වීරමසණකර 907193667V 

වීරමසණකර මුරියන්තමසණගාමන හේෂී කුමුදු කුමාරි වීරමසණකර 915193242V 

මවමල්වන්තනි මුරියන්තමසණගාමන අමඑෝජා ඉමරෝෂිණි 877150046V 

ේමඡ්ුංෙ මුරියන්තමසණගාමන ඉමඑෝකා උදයංෙනී 897153270V 

ශිවන්ති හේෂිකා රූපසිංහ 887131201V 

සමන්තමලී ගසන්තී වීරුංෙ 887913099V 

සමරමකෝන්ත ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන අචිනි ඖෂධීමා ගක්මාි සමරමකෝන්ත 946711799V 

සමරමකෝන්ත ජයසුන්තදර මුරියන්තමසණගාමන භාෙයා හන්තසිනි  926130315V 

සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන කල්යානි සමරමකෝන්ත 926932411V 

සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන චමිගා මධුමාි සමරමකෝන්ත 199053301604 

සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන මත්ජා රංජනි 826290315V 

සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන මත්ජානි එේමදා  917341672V 

සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන බුද්ධිකා එමයෝමි මධූෂිකා 908260201V 

සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන මල්කි ඉෂාරා සමරමකෝන්ත 927571048V 

සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන රත්එාගංකා සමරමකෝන්ත  857863240V 

සමරමකෝන්ත මුරියන්තමසණගාමන සුමේෂා චාන්තදනී සමරමකෝන්ත 917552029V 

සමරක්මකාි ආරච්චචිමන මදාන්ත මම්නුකා ප්රියදේශනී  886130082V 

සමරසිංහ මුරියන්තමසණගමන චාන්තදනී සමරසිංහ 857610210V 

සමරමසණකර මහණරක් මුරියන්තමසගාමන ජාඑක විමේමසණකර 892690812V 

සම්පතා වඩුමන චත්රරිකා මධුශානි  937791950V 

සාමසුන්තදර මහට්ටටිආරච්චචිගාමන මසේවන්තරි මම්එකා ජයමිී මහට්ටටිආරච්චචි 926862430V 



සාවුල් හමිදු පාිමා වසීමා 199585300390 

සැතමපඑමන අප්පපුහාමි රාළගාමන ීපානී විමඡ්ුංෙ 816881501V 

සිංෙප්පපුිමන හිමාි ගක්ෂිකා  867170243V 

සිංහගමන ශයාමා මධුශානි සිංහගමන 915420214V 

සිටිමසණකර මුරියන්තමසණගාමන චන්තරනි මාමඑල් කරුඵාරත්එ 827951170V 

සිටිමසණකර මුරියන්තමසණගාමන රත්එසිරි  ණ්ඩාර 760260266V 

සින්තහන්තකුට්ටටි ආරච්චචිගාමන කසණමි විරංකකා 917432198V 

සියත් පල්මල් මෙදර නිමරෝෂන්ත මදුෂාන්ත ගුඵවේධඑ 920090680V 

සිරිහක්ත මුරියන්තමසණගාමන ඉමේෂා මධුමාලී කරැඵාරත්එ 916432108V 

සුදුවැි මකාන්තදමන රශිකා ගක්මිණි රාමඑායක  765472555V 

සුදුසිංහ නිලූකා සුදේශනී සුදුසිංහ  198255403457 

සුභ්රමනියම් මමෙසණප්රිය 947022474V 

සුරවීර ආරචිචිගාමන නිගංකා ප්රියදේශනී 856294404V 

සුමගයිමා මගේමේ ෆාිමා රුමසයිඑා 948493110V 

සුසණඑාමදනියමන ගක්මිණි මණිමමඛගා සමරවි්රම 198081501517 

මසඑවිරත්එ මුරියන්තමසණගාමන ිළිණි මධුරිකා සමන්තමලී 895052485V 

මසයිනුල් ආේීන්ත රිකාශණ මමාමහාමේ 952413465V 

මසයිනුල් ආේීන්ත රිෂාද්ධ මමාමහාමේ 952411330V 

මසණඑාඑායක මුරියන්තමසණගාමන හිෂාන්ත චමිග මසණඑාඑායක 941641350V 

මසණඑාඑායක මසඑවිරත්එ මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ගගන්ති නිල්මිණි මසණඑාඑායක 877191362V 

මසෝගංෙ ආරච්චචිගාමන ඉමඑෝකා ගක්මාි 895570346V 

මසෞමකන්තද මුරියන්තමසණගාමන රීපා මල්කාන්ති විමේරත්එ 887552746V 

හත්මතාටුව ෙමමන මංජුගා සඳමාලී 887281599V 

හදුෙග මද්ධවමන පාිත මතන්තඑමකෝන්ත  922452741V 

හේෂනී ප්රියංකා මතන්තඑමකෝන්ත 856621200V 

හිටිහාටි මුරියන්තමසණගාමන ෙයානී ප්රියදකකා  ංඩාර  906780976V 

හිටිහාමි මුරියන්තමසගාමන අමඑෝමා ජයිගක 928433218V 

හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන  ෙයනී තක්ශීගා  936620183V 

හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන අංජුගා හසන්තිකා කුමාරි 945522011V 

හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන අනුපමා මධුමාි  ණ්ඩාර 915481051V 

හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන මකෞෂගයා කාංචඑමාි 917681538V 

හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන ෙයනි මකෞෂගයා 918200126V 

හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන චාමිනී ශයාමි විමඡ්රත්එ  928490572V 

හිටිහාමි මුරියන්තමසණගාමන දුගානි ප්රියදේශනි ගුඵරත්එ 875581180V 

හිඹුටු මොඩමන හේෂා කුමාරි චන්තරමාි රඵවීර 915500811V 

හීන්තමකන්තද මුරියන්තමසණගාමන ජඑක ජිමන්තන්තර ම ෝෙහවත්ත 921972920V 

මහට්ටටිආරච්චචිගාමන නිේමගා ප්රියදේශනී 866850402V 

මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන අමේෂා අමේමසණකර  925892300V 

මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන උමද්ධසිකා ඉදුනිල් 938121788V 

මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන එීශානි චුරිකා මහන්තඑායක 878340434V 

මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන එීෂා ඉෂානි 938360588V 



මහන්තඑායක මුරියන්තමසණගාමන සඳමාි ජීවන්තී මහන්තඑායක 898461343v 

මහගපිටමෙදර ඒකඑායක වීරසිංහ අතපත්ු මුරියන්තමසණගාමන රම ෝධා මධුරංෙනී මැණිමක් 866660891V 

මහණඑාවග මුරියන්තමසණගාමන මමාරිකා සුභාාෂිී අමේරත්එ 778662280V 

මහණරත්  ණ්ඩාරඑායක මුරියන්තමසණගාමන චින්තතක විජිත  ණ්ඩාර 881801574V 

මහණරත් මුරින්තමසණගාමන රිිනි මදුරංකකා  887964254V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන කුමුදුනී කුසුම් කුමාරී 917742693V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ෙයානි මේමකාන්ති මහණරත් 898353885V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන චමිගා ප්රියදේශනී මහණරත් 897451794V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන චමමෝරි ිගංකා  ණ්ඩාර 945522291V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන චමමෝරි ිගංකා  ණ්ඩාර 945522291V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන චාඑක ිරිරිසිංහ. 931601911V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන තක්ෂිගා මධුෂාණි මහණරත් 898182703V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන තරිදු ධඑංජය 930920592V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන දේශිකා මධුශානී සමරසිංහ 917400121V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන රිනුෂා මධුවන්ති මැණිමක් 917521786V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන නිල්මිී ප්රියංකකා කුමාරි 897800748V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන නීගා සුදු මැනිකා 198877501706 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන බුද්ධික මඑළුම් අමේසිංහ 925021725V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන බුද්ධිකා ගක්මාි ධේමරත්එ 917060681V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන භාාෙයා රිල්රුක්ෂිකා  199365000528 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන මදුශානි ප්රියංකකා ගුඵදාස 917651400V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන රූපා මල්කාන්ති ජයසුන්තදර 915360777V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන ගසන්තිකා සමන්තමි මහණරත් 885903363V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන වසන්ති මහණරත් මැණිමක් 868360690V 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සචින්තතා මධුෂානී කරැඵාිගත 198982402706 

මහණරත් මුරියන්තමසණගාමන සමීර විදුශංඛ මහණරත් 198810401308 

මහණරත් මුරියන්තමසණගා මන සුජානි මහණමගතා  908182189V 

මහණවා මාඑමන උදාර ප්පතම කුමාර 933061973V 

මහණවාඑායක මුරියන්තමසණගාමන රශණමි ඉමේෂා මහණවාඑායක 908205006v 

මහණවාවසමී අත්තඑායකමන ිළිඵ සම්පත් ගුඵමසණඑ 911851784V 

මහණවාවසම් කකරිවග ෙමමන මධූකා රිල්ෂානි කුගරත්එ 925920460V 

මහාන්තඑන්තතර ආරච්චචිමන ඉසුරු රිගන්තක 933052532V 

 


