Anuradhapura District
Name
Aaridu Mohamed Sapfree
Aaridu Nawfar

NIC
851871322v
813203430v

Aatham Kanduge Mohamed Azam

931472976v

Abdhul Fareedu Muhammadu Munawwra

922161089v
821830184v
199164403447
898070433v
198066501214
926123165v
198432902259
936601952v
957023720v
947262580v
935463262v
946800520v
199450302022
898380912v
937040784v
918272771v
947042718v
199013603196
927422891v
936081606v
900012829v
927361833v
936190057v
928402428v
946191817v
199252001146
877312330v
931582356v
922943141v
935450683v
941751784v
880640046v
947753380v
932710692v
961303338v

Abdhul Rasheed Mohamed Inoon
Abdul Cader Fathima Nisra
Abdul Gafoor Farjana
Abdul Majidu Jennathul Munzura
Abdul Samadu Shifa Farwin
Abdul Wahabdeen Mohamed Sulfi
Abdulla Fathima Shamia
Abdulmalik Riskana Umma
Aboothalib Fathima Afra
Adbul Baseer Marseed Sereen
Ameer Nushila
Ameer Rushana
Ameer Sulthan Mirisna
Asan Naina Firthousiya
Asrafkhan Fasrina
Ayoobkhan Fathima Asmiya
Azeez Mohamed Safeer
Badur Deen Rosy
Badurdeen Fathima Fasna
Esup Yaseer Arfath
Favisul Ameermina
H.L අනිස්ඩීන් අන්ිරා බානු
Hajudeen Fathima Maleeha
Haleem Kairun Nisa
Hameedu Ayisha Imara
Hamsa Siththi Naseeliha Beevi
Herath Mudiyanselage Chinthaka Bandara Wijerathna
Ibraheem Zawahir
Ibrahim Fathima Rusdha
Imadeen Mohomad Inhas
Imash Abdul Hameed
Ismail Farhana Beenath
Ismail Muhammad Ramzan
Iyoob Muhammed Afshan

1

Jabardeen Jazeer Azmeer
Jabeerdeen Lebbe Riplana
Jawupar Paroosha
Jebardeen Kansul Jumana
Kafardeen Siyas
Kaleel Mohammadrislan
Kalideen Fathima Husna
Latheef Fathima Fahmidha
Latheef Ummu Hasna
Mahabdeen Waseem Akram
Maharoop Mohomed Mazeehuz Zamaan
Mansoor Pathima Sahana
Marsook Muhammed Hasan
Mayyadeem Pichche Irfana
Mdhamed Aliya Jinna Fathima Risna
Meera Mohideen Fathima Hasna
Mohamadhu Natheer Pathima Sahana
Mohamadu Saleem Fathima Safra
Mohamed Anas Siththi Jesmin
Mohamed Hanifa Mohaed Sameer
Mohamed Rumais Mohamed Mujahith
Mohamed Siddeek Fathima Faroosiya
Mohamede Nazeer Hussain Fathima Nuzla
Mohammadhu Hanifa Anasdeen
Mohammadhu Nijabdeen Ashra
Mohammadhu Sadique Fathima Samla
Mohammadu Aly Fathima Murshila
Mohammadu Junaideen Pathima Nisra
Mohammed Latheef Mohammad Riyas
Mohomed Cassim Fathima Raska
Mohomed Faruk Mahabubdeen
Mohomed Naleem Suha
Mohomed Rahumathulla Mafasa
Mohomed Thajudeen Fathima Rilsana
Mohommadhu Haris Faththumma Farveena
Mohommadu Ibbrahim Siththi Nishaya
Mohommed Ameer Fathima Safna
Mohommedhu Siddeeq Fathima Jesla
Muhamad Gazzaly Fathima Shifa Gazzaly
Muhammadhu Jiffry Mohamed Himash
Muhammadhu Sahid Mohammadhu Sifan
Muhammadu Ismail Shafana

851542531v
948351420v
937543166v
197771200921
930494267v
931002562v
938611289v
888181148v
945490926v
953401967v
851553703v
947011219v
941133320v
948204169v
945222883v
946072389v
957991688v
936632360v
947570200v
932081350v
930413623v
866690146v
936682553v
932260298v
925011096v
965013105v
947870220v
948641593v
822374450v
828604406v
810144076v
958282680v
917432406v
937332424v
936942040v
968061153v
908153600v
948652838v
935012546v
932881497v
891541813v
927690578v
2

Musthafa Masootha Begam
Muththalif Fathima Mufra
Muththu Marikkar Sahaniya
Muttalif Mohamed Riswan
N. නිරරෝෂා නිමල් කරුණාතිලක
Naguib Fathima Vajeeha
Najeebdeen Mohamed Saheel
Nasankan Fathima Nafla
Nawoor Pitchchei Mohamed Naleer
Nawuru Pichche Raneesa
Nijabdeen Fathima Nuzla
Nijabdeen Habeeb Mohommed
Nisabdeen Fathima Nifla
Nisardeen Rizna Banun
Osan Kani Fathima Nasrin
R.M නිලන්ති රත්නායක
Rafaideen Fathima Farjina
Ranees Muhamed Risly
Raseedu Mohamad Nimras
Rasheed Fathima Sameera
Rawusdeen Muhammad Rushnee
Razaq Razaq Shabnam
Razicdeen Fathima Nazira
Sadath Lebbe Mohomad Nadeer
Sahul Hameed Fathima Hisama
Saiyyadu Mohammadu Simarakul Hasaniya
Samoon Naseeba Umma
Saribidin Siheel
Seinil Abdeen Fathima Ruksana
Seinul Abdeen Sabrina
Senu Muhammaehu Silmiya
Seyyadu Mohammed Mohammed Azeem
Shanika Madumali Panagoda
Sihabdeen Sirasdeen
Subair Sifani
Sujan Fathima Humaidha
Sulaiman Nisfa
Thahir Mohomed Rilwan
Thahir Raihana
Thaibdeen Mohamed Faizal
Thajudeen Mohomad Rinas
W.H රුවනි ඉරේෂා රුවන්ති
Yakoob Fathima Shafna

878200853v
947093916v
895870498v
810224657v
915231470v
947532251v
198602610010
947171291v
900674546v
197658502048
906612330v
920150055v
968271490v
878390857v
956902290v
856420663v
947813250v
941290523v
870031114v
895050423v
950190310v
926862634v
945291214v
951692689v
945859085v
938551251v
916710461v
920840906v
926721275v
947131052v
905691023v
901653577v
198873201566
923061410v
875111124v
945862211v
946932221v
851014659v
936461352v
751440421v
911200864v
897653946v
937921233v
3

අධිකකාරි මුදියන්රස්ඩලාරේ නිෂාදි ප්රස්ාදිනි අධිකකාරි
අධිකකාරි මුදියන්රස්ඩලාරේ ශ්රි නිරාෂා මරනෝරි කුමාරි අධිකකාරි
අධිකකාරි මුදියන්රස්ඩලාරේ ශ්රිම න නිේමලා අධිකකාී
අධිකකාී නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ සුමිත් බණ්ඩාර
අධිකකාී මුදියන්රස්ඩලාරේ මංදුල පතිර කුමාර අධිකකාී
අනුර ආරියවංශරේ නිරරෝශා කුමුදුනි ආරියවංශ
අනුර කුමාර තිලකරත්නරේ චතුරිකා කුමාරි තිලකරත්න

880250299v
946404357v
913031113v
897002051v
897353946v
887533300v
893241884v
926600060v
930260274v
918040633v
927463997v
896791168v
848492558v
853083399v
901960410v
987962780v
926961152v

අනුර ප් මිරි රණිංහ කුමාරරේරේ අනුරු් ධිකකා මරහඩෂි කුමාරරේ

917740500v

අනුර රත්නායකරේ හිතා නිෂාදි රත්නායක
අනුරාධා වස්න්ති කුමාරි ිරරේරත්න
අනුරු් ධිකකා සුභාාෂිණී කරුණාදාස්
අනුෂඩකා නදිශානී රායකරුණා
අපේණා මුතුමාලි රණිංහ

935352789v
925582220v
908612302v
935981867v
916101236v

අේපලාරොඩරෙදර වීරසූරිය මුහාදිරාලාරේ අශිනි ඉමල්කා යයසූරිය

936140408v

අේුහාමිරේ අරයෝමි ෂාමිලා
අේුහාමිරේ ඥානා ප්රශංකාකා රහඩරත්
අරේරකාන් නිරූෂිකා මධුෂානි අරේරකාන්
අරේරකෝන් ආරචිචිරෙදර අනුශිකා දිල්හානි
අරේරකෝන් මුදියන්රස්ඩලාරේ ිරහාරේරෙදර නිරරෝෂා ප්රියදේශනි
අරේපාලරේ හෂාන් චින්තක ස්ඳරුවන්
අරේරත්නරේ නිස්ංස්ලා චන්ිකා අරේරත්න
අරේරත්නරේ ස්ිකා මධූභාාෂීණී

907844803v
885710204v
856942201v
868420510v
845753784v
950171073v
905120352v
876083493v

අරේිරක්රම ිරරේවන්ත අතාවුද ිරදානපතිරණරේ සුරංෙ ප්රස්ා්  අරේිරක්රම

921141564v

අරේිරක්රමරේ චානක ලක්මාල් ර් ශප්රිය
අරේිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ යස්ස්ඩිර උත්පලා ිරරේරත්න
අරේිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ හිරැනි උදාරා යයිංහ
අරේිංහ ලියනආරචිචිලාරේ දීපීකා ස්දමාලි අරේිංහ
අරේරස්ඩකර වන්නගු ආරච්චචිලාරේ රරාෂාන් ප්රදීේ අරේරස්ඩකර
අරේරස්ඩකර ස්දමාලි අරේරස්ඩකර
අේදුල් මුත්තලිෆඩ රමාරහාමඩ් යසීේ

912232271v
917592802v
948041634v
925533351v
893614745v
917492956v
892771413v

Yoosuf Mohomad Arush
Yoosuff Nusrathun Nisha
අංරේ රෙදර චතුරංෙ ප්රස්ා්  යයතිස්ඩස්
අචලා තරංෙනී රේමරත්න
අතපත්තු මුදියන්රස්ඩලාරේ ඕෂධී උරේඛා යයරත්න
අතපත්තු මුදියන්රස්ඩලාරේ තිලක්ෂනි ගුණතුංෙ
අතපත්තු මුදියන්රස්ඩලාරේ ප්රභාාත් ුද් ධිකක රස්නිරරත්න
අත්තනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ දිල්හානී ප්රියංකාකා අත්තනායක
අත්තනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්මිර කුමාර අත්තනායක
අධිකකාරි මුදියන්රස්ඩලාරේ ෙයනි එරන්දිකා අධිකකාරි

4

අේදුල් රසීදු පාතිමා රුමයිෂා
අේදුල් රසූල් රමාරහාමඩ් රසීා

අලහරකෝන් මුදියන්රස්ඩලාරේ කුෂානි ස්ස්ංකා අලහරකෝන්
අලහරකෝන් මුදියන්රස්ඩලාරේ නන්දිරි
අලහරකෝන් රාල්ලාරේ ුද් ධිකකා ශයාමලී අලහාරකාන්
අලුත් රෙදර නදීශා දිල්හාරි ිරක්රමරත්න
අලුත් රෙදර මරනෝරිකා මාරනල්

906792079v
199433601088
905151371v
852153997v
197963901103
926410903v
896380443v
882264122v
935043620v
937622600v
198784102877
896320530v
198958110021
936700152v
845262446v
898586291v
945010177v
825540911v
947183290v
917492859v
922472114v
937814429v
810263148v
785640233v
885531270v
925442038v

අලුත් රෙදර රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ කසුන්කා දිමුතු තත්ස්රණි ආරියදාස්

927261510v

අල්රෙවත්රත් ඉඳුමිණි චින්තා සුදේශිනී අල්රෙවත්රත්
අල්ිිරේ ිරදාන රාලලාරේ අරස්ෝක ගීතාංයලි කරැණාතිලක
අස්ංක ස්මිර රත්නායක

807681966v
197655601485
873651261v
927871734v
199319202114
865573391v
876211653v
917081298v
895022462v
915502970v
947120239v
887830711v
821074703v
926602640v
925862770v

අේදුල් රහිා ෆාතිමා රාශිදා
අේදුල් හස්න් අහීස්ඩ
අමරරකෝන් කන්කානමිලාරේ චලනා ප්රිතිකා
අමරදාස්රේ නිරාශා ප්රියදේශනී වේණසූරිය
අමරිංහ ආරචිචිලාරේ සුයාතා ස්මන්මලී
අමරිංහලාරේ ිරුල ප්රියංක අමරිංහ
අමරිහරේ කමලාස්නි දිල්රුක්ෂි අමරිංහ
අමාලි තක්ෂිලා රස්නිරරත්න
අමීෂා උදයංෙනී රහට්ටිආරච්චචි
අාබලන්රොඩ ගුරුන්නාන්රස්ඩලාරේ උරේක්ෂා ධනංයනි සුරවීර
අඹෙහමුල රෙදර නිශාදිනී ඉදුනිල් යටවර
අරේෂා කුමුදුනි ිරරේරත්න
අරේෂා කුමුදුමාලි ස්මරරකෝන්
අරේෂා ප්රරබාධනී රත්නමලල
අරේෂා ලක්මාලි සුෙතපාල
අරක්පෑ රෙදර චන්ර කාන්ති
අරමිරපාළ මුදියන්රස්ඩලාරේ කාමිහානි ස්ශිකලා අරමිරපාල
අරාරපාල මුදියන්රස්ඩලාරේ හෂිනි නේමදා අරමිරපාල
අලහරකාන් මුදියන්රස්ඩලාරේ නිලාන් රශඩමීන්ර අලහරකෝන්

අිකා ඊෂානි ිරරේදාස්
අරස්ඩල ලංකා නවරත්න
අස්ඩවැ් දුරා රෙදර නරයෝමි කාංචනමාලා රේමිරි
අහංෙම බදුරේ දක්ෂිකා නදීෂානි
අහංරොඩ ආරච්චචිරේ උත්තරා ප්රභාාවී අහංෙංරොඩආරච්චචී
අළුත්රෙදර නිස්ංස්ලා ස්දමාලි
ආනන්ද යයරත්නරේ දිල්හානි කුසුමි යයරත්න
ආනන්ද බණ්ඩාරරේ ශශනි දිල්මි බණඩාර
ආනන්දරේ නිරරෝෂනී ප්රියංකාකා අත්තනායක
ආයුවේණරේ ප්රදීප කුමාර
ආරච්චචි අේුහාමිරේ රුවන්තිකා මධුවන්ති
ආරියදාස්රේ නරයෝමි නිස්ංස්ලා

5

ආරියදාස්රේ පිරත්රා මධුෂානි ආරියදාස්
ආරියදාස්රේ රත්නායක
ආරියරත්න බන්දුල කුමාර ආරියරත්න
ආරියරත්නරේ තක්ෂිලා මිහිරානි රස්නිරරත්න
ආරියරත්නරේ ලක්මිණි කුමාරි දිස්ානායක
ආරියරත්නලාරේ මංෙල ප්රදීේ ආරියරත්න
ආරියිංහරේ නුවන් ගීතාංයන රත්නායක
ආරියාරස්ඩනරේ මධුෂානී රුවන්තිකා ආරියරස්ඩන
ආශා මධුෂානී ියදාස්
ඇතිරේ රෂහානී අවන්තිකා ද ිල්වා
ඇතුෙල් රේඩිරේ ස්න්ධයා ස්දරේකා රත්නිරි
ඇල්ිිය ිරතානරේ ඉෂාමලී ලක්මාලි ඇල්ිිය
ඇස්ඩනීස්න්රේ ඉස්ාන් මධුවන්ති
ඈෙල්ලකන්ද ආරච්චචිලාරේ තිලක් මධුරංෙ
ඉදුරුවරේ මිහිරි මධුෂිකා ස්න්ීවනි
ඉනූෂා ශයාමලී රහඩවාිරතාරණ
ඉරනෝකා ලක්මාලි ිරරේිංහ
ඉන්රරත්නරේ ස්ත්මිණි රූපාංයලී
ඉන්රානි ප් මලතා රහඩරත්
ඉමදූව ෙමරේ මාලනී ඉදුනිල් ෙමරේ
ඉමාාදින් ස්ලිාදින්
ඉමි මුදියන්රස්ඩලාරේ මධුෂි මරහඩෂිකා රත්නායක
ඉමිහාමි මුදියන්රස්ඩලාරේ උුල් අේුන ගුණරත්න
ඉරාෂා ප්රියංෙනි ිරරමන්
ඉරේෂා එරන්දිකා ඒකනායක
ඉරේෂා නිල්මිණි අරේිංහ
ඉරේෂා මධුමාලී දිස්ානායක
ඉරේෂා ස්ඳමාලි එදිරිිංහ
ඉලංෙරත්නරේ ආශා මධුශානි ඉලංෙරත්න
ඉලංෙිංහ ිකිරි අේුහාමිරේ කාංචනා චුලානි ඉලංෙිංහ
ඉලංෙිංහ නිරරෝෂා කුමුදුනි ඉලංෙිංහ
ඉලංෙිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ අරශෝක කුමාර ඉලංෙිංහ
ඉලංෙිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ චරිතා චතුරංෙනි ඉලංෙිංහ
ඉලංෙිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ දිරන්ෂඩ බංඩාර ඉලංෙිංහ
ඉලංෙිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ නදීෂා කුමාරි ඉලංෙිංහ
ඉලංෙිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ නිරූපමා ිරමලරත්න
ඉලංෙිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ුද් ධිකකා හේෂණි ඉලංෙිංහ
ඉලංෙිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ භාාෙය ස්මිල්ක ඉලංෙිංහ
ඉලංෙිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ මංුලා මල්කාන්ති ඉලංෙිංහ
ඉලංෙිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ වත්ස්ලා චතුරංෙනි ඉලංෙිංහ
ඉලංෙිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ිරජිත රුවන් කුමාර යයිංහ
ඉලංෙිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ හංස්නී රස්ව්වන්දිකා බාලසුරිය

936101003v
911043270v
903616328v
868642874v
885341888v
811342211v
933313506v
936900917v
198950501411
937691912v
936790879v
878072782v
937101007v
942062362v
916300700v
936011918v
918631178v
918482873v
788651023v
896973096v
871690839v
927333350v
951910490v
906552647v
915063500v
946531316v
935953073v
887471886v
925120855v
898370887v
936860800v
921231970v
915791557v
902273905v
857983513v
846854428v
928601528v
940081181v
846471510v
928603920v
199118600287
936133711v
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ඉලංෙිංහ මුදියස්ඩරස්ඩලාරේ වත්ස්ලා උදාී ඉලංෙිංහ
ඉලංෙිංහ රන්බංඩාරේ සුභාාෂනී අනුරාධා රස්ඩනානායක
ඉලන්දරරේ ස්සීමා නිරංෙනී ධීරිංහ
ඉලිේුලි ආරචිචිලාරේ පත්මා නන්දනී දමයන්ති

උඩවත්තරේ රදාන් රුවනි ධනුශිකා උඩවත්ත
උඩරවල රෙදර ීවනී ප්රියංකාකා රතන්නරකෝන්

857640888v
888122575v
897504340v
825142835v
858592887v
886760116v
938162468v
945842776v
927794012v
945282185v
886831781v
955023382v
898210634v
938340269v
948232740v
198066404250
886150318v
199417403080
896562908v
868643641v
897232480v
877233758v
916952988v
937913982v
886832486v

උඩරවල රෙදර නිරරෝෂණි ප් මකුමාර

867461191v

උඩහ රහඩනක් රෙදර කාංචනා රස්ව්වන්දි රත්නායක
උඩුඋල්රල් අතුරකෝරාලලාරේ මධුවන්ති අතුරකෝරාල
උඩුෙම ෙමරේ අචලා නිල්මිණි
උඩුනුවර දැලිරවල අරේරොඩරේ වරුණී ශශිකලා
උඩුවරේ රදෝන ඩිලුක්ෂි ප්රතිභාා අරේරත්න
උඩුවැල්ල දමිපතිරේ ිමන් දුලංයනි මධුෂිකා සුෙතනන්ද
උදාමිරට යයසුන්දර මුදියන්රස්ඩලාරේ ුුදදු ප්රස්න්න ිරිරස්ඩන
උදාරි ස්ංකල්පනා දස්නායක
උදුලා ප්රියදේශනි කිරිමැියාව
උන්ඩික්කුන්ඩ ආරච්චචිරේ හිනි නයනතාරා යයිංහ
උපරස්ඩනරේ චමරිකා කුමාරි
උපාලි ගුණරත්නරේ යානකි ශේමිලා ගුණරත්න

938261725v
198983800440
895340383v
947421883v
905680277v
945690739v
933252060v
935963036v
855773724v
925270458v
897761092v
937012748v
947692941v
925843318v
928632202v
876992809v

ඉෂාණි දමයන්ති රණිංහ ආරච්චචි
ඉෂානී චතුරිකා ඡයලත්
ඉෂාරිකා මධුවන්ති ිරරේසුන්දර
ඉසුරු උදානි රතෝරරදනිය
ඉස්ඩමයිල් ඉස්ඩස්තුල් අල්හසීනා
ඉහෙම මුදියන්රස්ඩලාරේ අරයෝධයා චමාලී රේමරත්න
ඉහල රෙදර ඉස්ංකා ස්මන්මලි රත්නායක
ඉහල පනන්ෙල නාරොඩ ෙමරේ දේශනි ස්ඳමාලි
ඉහලෙම රෙදර ශයාමලිකා උදයංෙනී ිරරේිංහ
ඉහළ රෙදර භාානුකා උදයංෙනී අත්තනායක
ඉහළ රණබාහු රෙදර ප්රමිලා දිල්රුක්ෂි රස්රනිරරත්න
ඉහළරණබාහුරාල්ලාරේ වජිරංකා රවරරෝනිකා
ඊශඩවී උමයංෙනී පතිරණ
උක්කු බණ්ඩාරේ චාමර රුවන් කුමාර
උක්රොඩ රාලලාරේ අනුරාධා ලක්මාලී මැණීරක්
උඩංෙමුරව් රෙදර ගුණදාස්රේ චන්දිමා ප්රියදේශණී ගුණරත්න
උඩකුඹුරේ රෙදර නිල්මිණි මධුමාලි චන්රරස්ඩන
උඩෙම රෙදර ඉරනෝකා ස්න්දයා කුමාරි රණිංහ
උඩමුල්ලලාරේ රෙදර තනූෂී නයනතරා යනරංයන

උපාලි යයරත්නරේ ඉමාලි හේෂනී යයරත්න
උපාලි යයරත්නරේ නිමාලි සුුන් කුමාරි යයරත්න
උපාලි තිලකිරිරේ ශාකයා ධනංයනි තිලකිරි
උපාස්ක පණ්ඩිතරෙදර ස්රරෝයා කුමාරි කරුණාරත්න
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උරේක්ෂා දිලානි රස්රනිරරත්න
උෂානි රවරංජිකා අරේවීර
උස්ඩරහට්ටිරේ ප්රියදේශනී යයතිස්ඩස්

ඒකනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ුද් ධිකකා සුභාාෂිණී
ඒකනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ මංුලා ප්රියදේශනී
ඒකනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ මාලින්ද ෙයාන් අරේරත්න
ඒකනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ලහිරු මධුස්ංඛ ඒකනායක
ඒකනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්ංයානා රස්ාංයලි ඒකනායක
ඒකනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්මින්දිකා උපමාලි ඒකනායක

937612702v
955582764v
886314396v
865750749v
917112479v
955452364v
916873719v
937622252v
928381196v
198571202437
915902995v
950170131v
916751907v
887813825v
856043614v
877122530v
908242181v
9065522337v
930203033v
931423487v
877522814v
198075303029
838600786v
932582430v
198717000869
938262250v
937103506v

ඒකනායක රස්රනිරරත්න මුදියන්රස්ඩලාරේ නිස්ංස්ලා මධුවන්ති ඒකනායක

888093559v

ඒකනායකරේ මාලිංෙ හෂාන් ිරශඩවජිත් ඒකනායක
ඒකනායන මුදියන්රස්ඩලාරේ නිරරෝෂා ිරරේරත්න
ඔබ්රි සුයාතා රයෝශේරේ රදාන් ඇන්ටන් ුඩ් රපරේරා
ඔරුරතාට ආරචිචිලාරේ අනුරාධා උදයංෙනී රණිංහ
ඕපාතෙම ිරදානලාරේ කල්හාරි නදීශා
කංකානමලාරේ උරේන්රා යුරානි රේමිරි
කංකානමිලාරේ ලක්ෂඩමන් ගුණරත්න
කංකානාරේ ඉරනෝකා ස්දිලි
කඩවත කාංකානමිලාරේ ෙයාත්රි සුභාාෂිණි

912942570v
199457203203
893325433v
886642270v
886673299v
926392409v
891430116v
917581398v
895662712v
875980149v
896183583v
199379202329
897804107v
918060499v

ඌරල ලියනරේ රිකා ප්රියදේශනී
එරොඩ රෙදර යමුනා ස්මුිකා එරොඩරේ
එදිරිිංහ ආරචිචිලාරේ ෙයානි චාන්දනී
එදිරිිංහ ආරචිචිලාරේ සුමාලි මධුෂානී එදිරිිංහ
එදිරිිංහ ආරච්චචිරේ අනුෂඩකා චතුරංෙනි ිරරේිංහ
එදිරිිංහ ආරච්චචිලාරේ ඉරරෝෂා ස්ඳමාලි එදිරිිංහ
එදිරිිංහ මුදියන්රස්ඩ රාලහාමිලාරේ නිලුකා කුමාරි එලිරක්වල
එදිරිිංහරේ ස්ාෙරිකා ස්දමාලි
එන්.ී. සුරේෂඩ නුවන් කුමාර
එරන්දි නිස්ංස්ලා ගුරුරේ
එස්ඩ.ඒ.චානිකා ප්රතිභාානි රූපිංහ
ඒකනායක මුදියන්රස්ඩලොරේ ඉන්දිකා කලයානි ඒකනායක
ඒකනායක මුදියන්රස්ඩලා රන්දිමා ලක්මාලි ඒකනායක
ඒකනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ආශා මධුවන්ති ඒකනායක
ඒකනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ එිටරෙදර ධනුෂිකා ප්රියදේශනී
ඒකනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ චින්තක දසුනිල් ඒකනායක
ඒකනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ තරිදු ඉෂාන් දිලිප ඒකනායක
ඒකනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ දුේො දිමුතුමාලි ඒකනායක

කඩවත රෙදර එරංකා ශානිකා ධනරස්ඩන
කතන්නරකෝන් මුදියන්රස්ඩලාරේ ශාලිකා නරයෝමි කුමාරිංහ
කදුරරපාකුණ ෙමරේ වාස්නා කුමුදු කුමාරි පත්මිරි
කනංකරේ රනමාලි ස්දිපා ිල්වා
කනන්රක් ිරතානරේ මධුෂානි චතුරිකා කරුණාිංහ

8

කනරත්න මුදියන්රස්ඩලාරේ මධාරා ස්ාතා කුමාරි කනකරත්න
කන්දඋඩ ලියනරේ රි් මා ලක්මිණී ලියනරේ
කන්දඋඩ ලියනරේ ස්ෂිනි ර් ශාන්ති ලියනරේ
කන්රදරපාල මුදියන්රස්ඩලාරේ ෙයනි චතුරිකා කන්රදරපාල
කන්ර්  කුරේ ලුාිණි මධුභාාෂිණි රේමවංශ
කන්ර්  රෙදර චන්දිමා මරනෝරි රහඩමිරි
කන්ර්  දුරරේ ඉරනෝකා දිල්හානී ිරිරස්ඩන
කන්නංෙර රකාරළාරේ හිරැණී පිරත්රා
කන්නාරදනිය වීරරේ තිලක්ෂි මධුමාලි ිරක්රමසුරිය
කඳවළ කළු ආරචිචිරේ ස්ජිත් නුවන් කඳවල
කිලරත්නරේ අමාලි ප්රියදේශනී

කරුණාදාස්රේ ස්මීර නුවන් කුමාර කරුණාදාස්

935581419v
858561531v
845153906v
936073115v
926230840v
865942036v
945691603v
927643723v
905112821v
199427701665
898590011v
942080956v
927210223v
846250999v
915233724v
940942063v
905631187v
198162300616
788023049v
915352740v
926110772v
925423041v
198082903986
861160262v
883303040v
199307504358
923564233v

කරුණානායක පතිරැණ්නැහැලාරේ නිරංයලා දිල්රුක්ෂි කරුණාපතිරණ

876772310v

කරුණාරත්න රදාන් නදීකා දිල්රුක්ෂි රපරේරා
කරුණාරත්න මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්ඳුනි රුක්මාලි
කරුණාරත්නරේ රකෝෂිලා තුෂාරි නිස්ංස්ලා කරුණාරත්න
කරුණාරත්නරේ දිලානි දිල්රුක්ෂිකා කරුණාරත්න
කරුණාරත්නරේ නිරරෝෂා ඉන්රානී කරුණාරත්න
කරුණාරත්නරේ නිශඩශංකා රහඩමමාලා දිස්ානායක

197662502150
938621675v
927672251v
877874184v
897451298v
198855401542
922612676v
940031311v
938080461v
866011818v
911660113v
935833256v
798023829v
956160766v

කුරේ ස්ංයය ලක්මාල්
කුරේ රස්ඩමිණි ලංකා කුමාරිංහ
කුරුබණ්ඩාරේ ස්මන්තිකා බණ්ඩාර රහඩරත්
කමානි චතුරිකා රස්රනිරරත්න
කමුේදීන් රමාරහාමදු රිේනාස්ඩ
කරැණානායක පතිරැන්නැහැලාරේ ස්ංීවනී කරැණානායක
කරැණාරේඩි දුරයාලාරේ ුෂඩික චන්දිමා යයරකාඩි
කරුණා රේී දුරයලාරේ නිල්මිණි රේමවංශ
කරුණා බංඩාරේ මරනෝජි බංඩාර
කරුණාකර මුදියන්රස්ඩලාරේ නරයෝමි චතුරිකා යයරත්න
කරුණාතිලක නවරත්නරේ දුලංයලා ජිවන්ති මාරිංහ
කරුණාතිලක මුදියන්රස්ඩලාරේ ලාලනී කරුණාතිලක
කරුණාතිලකරේ ප්රස්ා්  චන්දන තිලකරත්න
කරුණාදාස්රේ ප්රස්ා්  රංජිත් කුමාර
කරුණාදාස්රේ ලහිරු ප්රදීේ වංශනායක

කරුණාරත්නරේ පැතුා යයනාත් වීරරකෝන්
කරුණාරත්නරේ රරාෂාන් යනංය කරුණාරත්න
කලනි ශෂිකලා දිස්ානායක
කලුරේ ලක්ෂිකා නදිෂානි ිරරේරත්න
කලුකුමාර ඉලංෙිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ චතුර රරාෂාන් ඉලංෙිංහ
කලුතර ආරච්චචිලාරේ කාංචනා මදුමාලි ිරමලරත්න
කලුිරල කලුකුමාර මුදියන්රස්ඩලාරේ වස්න්තා කුමාරි
කසුනි ියුමිකා අස්ඩස්ලආරච්චචි

9

කසුන් ශෂි ප්රභාාත් රස්නිරරත්න
කස්ඩතුරි ආරච්චචිරේ නදීකා ප්රියංෙනී ධේමරත්න
කස්ඩතුරි මුදියාන්රස්ඩලාරේ රත්න කුමාරි කස්ඩතුරි මැණිරක්
කස්ඩතුරිආරචිචිලාරේ අචිනි ශෂිකලා

891881681v
887262187v
876420449v
885320996v

කළුආරච්චචි රතන්නරකෝන් අේුහාමිලාරේ අනුරාධා රතන්නරකාන්

890084362v

කළුආරච්චචිලාරේ ස්චිනි අනුපමා ස්ත්ස්රණි
කළුතර ආරච්චචිලාරේ දිලානි ලක්ෂිකා
කළුිරල ඉලංෙිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ අරේෂා එරන්දි චන්රරස්ඩකර
කාංචනා දිල්රුක්ෂි තිලකරත්න
කාංචනා රස්වුවන්දි ිරරේරස්ඩන
කාන්ෙර මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්ඡිනි නිලක්ෂි වීරක්රකාඩි

945253703v
926573780v
927860961v
827101184v
936961029v
936872611v

කාරේරපරු ිරරේතුංෙ රායපක්ෂ මුදියන්රස්ඩලාරේ නදීකා නිශාමනී ිරරේතුංෙ

875211340v

කාරියේපරපරුම මුදියන්රස්ඩලාරේ තක්ෂිලා නන්දනි කාරියේරපරුම

935500923v

කාරියවස්මි වීරමුණීරේ නදීෂා තරුමලී
කාරියවස්ා අත්තනායකලාරේ නිරාෂිකා ලක්මාලි ගුණවේධන

කීේති ිරක්රම ආරච්චචිරේ උරේක්ෂා මදුභාාෂිණි ිරමලිරි
කීේතිපාලරේ චමිලා ඉරරෝෂණී
කීේතිරත්නරේ දිනූෂා ප්රියදේශනී

927731215v
876622947v
893263675v
785932510v
831090081v
945903856v
865652054v
896202952v
753381040v
918211195v
199358802435
918112081v
199019404458
198855801420
896012207v
907600041v
885381316v
907693511v

කුකුරල් ිරතාන ආරච්චචිලාරේ අිනි සුරබෝදි ලක්මාලි කරුණාරත්න

94557046v

කුඩා අතුරැකාරිරේ නදීෂ ලක්මාල් අතුරැකාරිය
කුඩා කුමාර ර් වරේ නිරරෝෂණි දිල්රැක්ෂිකා රණිංහ
කුඩාමල්වතු මුල්රල් ෙනිදු වරැණ ිරක්රම යයලත්
කුමරරේ වත්රත් යමුණා ශයාමලි යයරකාඩි
කුමාරිංහ ිකිරිබංඩාරේ නදීශා දේශනි කුමාරිංහ
කුමාරිංහ නවරත්න මුදියන්රස්ඩලාරේ අරුණ ප්රස්ා්  දස්නායක
කුමාරිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ජිවානි ප්රස්න්තිකා කුමාරිංහ

883393643v
867713476v
912751309v
856801772v
198871502799
881241790v
798540432v

කාරියවස්ා කනත්තරේ චමිල ප්රදීේ මධුස්ංඛ
කාරියවස්ා රතලිකඩ ෙමරේ සුභාාෂිණී කාරියවස්ා
කාරියවස්ා මාුවාන ෙමරේ අරුණ නිශාන්ත ඩයස්ඩ
කාරියවස්ාලාරේ ඉරේෂා කුමුදු ස්ඳමාලි සුබිංහ
කැකුල් රතාටුවරේ රදාන් ඉරවෝන් බැිල්කා කැතරින්
කැරල් ිරින්රෙදර මධුෂානි ිරරේිංහ
කිිය මානරේ ප් මිරි ිල්වා
කිරලවැල්ල මුහන්දිරමි ෂෂිකලා මධුමාලි
කිරි බණ්ඩයාරේ ඉරේෂා මධුවන්ති
කිරිබංඩාරේ රුිරනි දීපානී තිලකරත්න
කිරිබංඩාරේ ලස්න්ත බංඩාර
කිරිබණ්ඩාරේ වාස්නා ප්රියංයලී රත්නායක
කිරිරහිිරේ ශිකලා උදයංෙනි ුෂඩප කුමාරි
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කුමාරිංහරේ අයනි මධුෂිකා කුමාරිංහ
කුමාරිංහරේ උුල් නිශාන්ත දිස්ානායක
කුමාරිංහරේ තරංො නිමාලි කුමාරිංහ
කුඹුරේ රෙදර නිරාෂා දේෂනමාලි
කුරැේු ආරච්චචිලාරේ චානක මධුරංෙ
කුරුකුලසුරියරේ දිලුෂිකා ලක්මාලි
කුරුණායකරේ රුවන්තිකා චතුරංෙනී
කුරුන්දූව රහඩවරේ ිරකුා ප්රතිභාා යස්රත්න
කුලතුංෙ මුදියන්රස්ඩලාරේ ප්රියංකාකා කලයාණි
කුලතුංෙ රායකීේ න දිලිනි හේෂණී රත්නිංහ

රකෝදාරොඩ මාරෙහවන්රේ දිලානි රූිකා රකෝදාරොඩ

936382789v
862130804v
935451671v
925920576v
19891110039
926871927v
935642647v
921644434v
197783800790
937701624v
199234504322
788583230v
835643808v
805880023v
920311024v
918412727v
847573058v
887702969v
905130846v
198569302770
948100630v
918184074v
932883210v
199119904410
935983568v
848264539v
772334290v
883071603v
197960603157
198681502885
797852392v

රකෝදාරොඩ ිරතාන නානායක්කාර රෂනාලි ස්ාෙරිකා නානයක්කාර

927262240v

රකෝනාර රෙදර ශයාමලි ධාමිකා කුමාරි
රකෝරරල් රෙදර උදයංෙනි ුෂඩපකුමාරි
රකෝස්ලා රස්ිරවන්දි බස්ඩනායක
ක්රිෂාන්ති ස්චිත්රා අමරදාස්
ක්රිස්ඩරටෝපේ හිමල්ෂි ුේණිමා රස්ඩරිංහ
ෙංො කුමාරි චන්රරස්ඩකර
ෙංරොඩරේ ඉරනෝකා ස්ඳමාලි රස්ඩනාරත්න
ෙණිතයලාරේ මල්කාන්ති කුමාරිංහ
ෙරන් පතිරන්නැහැලාරේ ස්ංජිකා පතිරණ
ෙන්තුනරේ ශ්රියානි කාන්තිලතා

855024586v
887562768v
877755126v
935401518v
937412916v
756431404v
198150903623
199276602078
916012101v
908550633v

කුලතුංෙරේ ස්ජිත් අස්ංක ඒකනායක
කුලරත්න රේ දයානි කුලරත්න
කුලරස්ඩකර ආරච්චචිලාරේ තනුයා කුලරස්ඩකර
කුලුරේ රදාන් නිමන්ති ුෂඩප රකෝකිලා
කුසුමි කුමාර දයාරත්න
රකිරියාෙල ලියනආරච්චචිලාරේ යස්ාංයලී දිල්මිණී බණ්ඩාර
රක්. අමිලා ප්රියදේශනී කළුිරල කුමාරිංහ
රකාටතලා ළිරද රෙදර රස්ෞමයා ලක්ස්ඩමිබංඩාර
රකාටනරේ නිේමලා ප්රියදේශනි
රකාටුරව්රෙදර මුදියන්රස්ඩලාරේ චාන්දනි කුමාරි රතන්නරකෝන්
රකාටුරව්මුදුරන් ියුමි අේස්රා රකාටුරව්මුදුන
රකාට්ටටරොඩරේ රදාන් ුේණිමා අමාලි රකාට්ටටරොඩ
රකාඩරොඩ රදල්පලරේ තාරක නාමල් රකාඩරොඩ
රකාඩිතුවක්කුකාර රෙදර එරන්ද මධුශංක රකාඩිතුවක්කු
රකානරේ රෙදර ප්රියංකාකා ලක්මාලි
රකාන්ෙල මැදවත්රත් ිරරෝන් ුෂඩපකාන්ති
රකෝණාර මුදියන්රස්ඩලාරේ සුෙතිරි රකෝණාර
රකෝණාර මුදියන්රස්ඩලාරේ ශාන්ත ධේමප්රිය
රකෝතාරොඩ ිරතාරනරේ සුධේමා ිරතාරන
රකෝදාරොඩ නානයක්කාර ිරතානලාරේ තක්ස්ලා ස්දමාලි
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ෙම රෙදර අරයෝමා නිල්මිණි දිස්ානායක
ෙම රෙදර දුලංයනී රේමචන්ර
ෙමරේ රදාන් මධුරි ිරශඩමා ෙමරේ
ෙමචිචිල්ලාරේ ඉෂාන් ෙමආරචිචි
ෙමිණිරේ සුරාේ මධුස්ංඛ ිරක්රමිංහ
ෙයාන් ුද් ධිකක රත්නායක
ෙරුමුනී තත්ස්රණී තාරුකා ඡයරත්න
ෙලඋඩ එරොඩ රෙදර කුමුදු අරේිංහ
ෙලෙදර මුදියන්රස්ඩලාරේ හිමංස්ලා උදයංෙනි ෙලරෙදර
ෙලෙම ිතාරනත්ති උරේරකෝන්ලාරේ දිනුෂා දයංෙනි උරේරකෝන්
ෙල්රකාටුරව් රෙදර නිස්ංස්ලා කුමාරි නවරත්න
ෙල්ඩබදූව තන්ත්රිරේ ශෂිකලා හංස්කුමාරි
ෙල්ලත්රාලරේ ශාලිකා දිල්හානි රස්ඩනාරත්න
ෙවුෂිනි නිවන්තිකා යපාේ
ොමිණි අරේිංහරේ ෙංො අරුණමාලි අරේිංහ
ොමිණි දිස්ානායකරේ ලිත ප්රියශාන් දිස්ානායක
ොමිණී රේමචන්රරේ නිරරෝෂා රහඩමපාලි රේමචන්ර
ොමිණී ිරරේිංහරේ රරාෂා ශ්රිමාලි ිරරේිංහ
ොේදි රහට්ටි ආරච්චචිරේ ශානිකා ලක්මාලී රහට්ටිආරච්චචි
ොේදි රහඩවාවස්ා ෙමරේ ශාලිකා ඉරේෂානි ෙමරේ
ෙැටරේ රාළලාරේ රුවනි නිමන්තිකා
කාංරතාට පරණ ිරතානරේ සුභාාෂිණි අනුරාධා
කාරිතරල් මුදියන්රස්ඩලාරේ කැල්මි මධුවන්තිකා යයතිලක
ගීතිකා ස්දමාලී රකෝරළරේ
ගුණතිලකරේ රමයා ස්ඩවේණකාන්ති වනිංහ
ගුණදාස්රේ දිලානි රහඩමමාලා
ගුණපාලරේ ධනුෂඩක ප්රියංකර ගුණපාලරේ
ගුණපාලරේ ස්ාෙර ීවන් රත්නායක
ගුණපාළරේ රිකා මධුවන්ති ගුණපාල
ගුණරත්නරේ සුිරමාලි වේණකුල දයාරත්න
ගුණවේධනරේ කාලින්දි නදිශානි ගුණවේධන
ගුණිංහරේ ඉන්දික ප් මාලී ගුණිංහ
ගුණිංහරේ දුලිකා ප් මාලි ගුණිංහ
ගුණිංහරේ ලහිරු පැතුා ගුණිංහ
ගුණරස්ඩකරරේ ස්ඩවේණා ගුණරස්ඩකර
ගුණරස්ඩනරේ ලක්ෂඩමී පත්මලතා රුවන්වැල්ල
රොඩඋඩ පතිරරේ කලනි නිලූෂිකා ිරක්රමරත්න
රොඩඋඩ පතිරණරේ දිනුෂ ෙයාන් පතිරණරේ
රොන්නෙහ රෙදර දුස්ානී චන්ිකා ලීලාරත්න
රොහනමුල්ල මුහන්දිරාලාරේ සුීවනී මුහන්දිරා
රෙෝතමි රකෞශලයා ිරතානරේ
චතුරි ලක්ෂිකා යයවේධන

916272480v
886243308v
915190219v
891140681v
910883518v
921961430v
199081303315
897962071v
887710775v
906041065v
897102390v
937080867v
946562378v
916354479v
199182003141
931082701v
955220200v
918551700v
916831099v
845503850v
918153373v
917254036v
926160893v
875883143v
917331790v
917970874v
933321193v
900401876v
948482886v
927573407v
885980120v
908094158v
895685003v
933482308v
885614868v
888202820v
199264100687
871130884v
198852702053
198958401846
895193747v
907312232v
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චතුරිකා මධුෂානි බන්දුරස්ඩන

චන්රරස්ඩකරරේ නිස්ංස්ලා ස්දමාලි චන්රරස්ඩකර
චන්රරස්ඩකරරේ නුවන් රහඩම ්රී චන්රරස්ඩකර

9375711313v
896520849v
828574434v
867641009v
917761434v
786580749v
198461102472
921121504v
197950810042
932183110v
826960825v
943421579v
907073734v
931580434v

චන්රරස්ඩන කුමාරිංහරේ වරුණී ලක්මාලි කුමාරිංහ

198775801845

චන්රරස්ඩනරේ තිමංෙලා දේශනි සුබිංහ
චන්ිකා මයුරි වීරිංහ
චන්රරස්ඩකර කුමාරිරිරේ අනුරු් ධිකකා මධුෂානි කුමාරිරි
චන්රරස්ඩකර මුදියාන්රස්ඩලාරේ නිස්ංස්ලා කුමාරි චන්රරස්ඩකර

887522570v
198166303214
888030433v
865073143v

චන්රරස්ඩකර රායකරැණා මුදියන්රස්ඩලාේ අරයාමා ස්ජිවනි ිරක්රමිංහ

198370002699

චමිලා ප්රභාාෂිණි වඩුරේ
චරමෝදි උරමෂා අධිකකාී
චලනි අරේෂා කරැණාතිලක
චානුක රංෙ කුමාර

198267000491
915822754v
937433158v
901584117v
937614284v
935413427v
938032696v
928142680v
198355403650
887672750v
946751081v
906273349
896651579v
915922481v
198953300213
913582390v
199128801598
917290814v
936922880v
926592165v

චතුරිකා ස්ංජිවනි තිලකරත්න
චන්රගුණ බණ්ඩාර ිිලියානා රපරේරා
චන්රදාස්රේ ඉංදිකා ප්රදිේ චතුරංෙනී රායපක්ෂ
චන්රදාස්රේ ියුමී ස්කුන්තලා
චන්රදාස්රේ මල්ලිකා චාන්දනී රත්නායක
චන්රපාලරේ නදීකා සුභාාෂනී
චන්රිරි ලලිතරස්ඩනරේ ස්ඳුන් සුරලෝචන චන්රිරි
චන්රරස්ඩකර තිලකරත්න මුදියන්රස්ඩලාරේ මල්කාන්ති ඒකනායක
චන්රරස්ඩකර ්ාහඩමණ මුදියන්රස්ඩලාරේ තනුය රංදික
චන්රරස්ඩකර මුදියන්රස්ඩලාරේ චමිලා යානකී දයාරත්න
චන්රරස්ඩකර මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්චින්ර ිරමේශන බණ්ඩාර

චාමිකා අනුරාධික පහලරෙදර
චාරිකා දිල්රුක්ෂි ින්නදූව
චාරුකා ස්ත්ස්රණි යයවේධන
චිත්රාවාරිරේ ලක්මා යයමාලී ධේමශ්රි
ඡයතිලකරේ ලංකා සුභාාෂණී ඡයතිලක
ඡයමුණි ශකිලා ප්රියදේශනී ද ිල්වා
ඡයලත්රේ තරුෂි ශානිකා ඡයලත්
ඡයිංහරේ චමිිකා ඡයිංහ
ඡයසුන්දරරේ අනූෂා ප්රියංෙනී ඡයසුන්දර
රඡමාල්දීන් නාිරා
යනනී නිස්ංස්ලා නානායක්කාරරේ
යනිත මරනාේ යයතිලක
යේබේ අස්ාේ අහමඩ්
යඹුතුරුරොඩරේ චරමෝදි මධූවන්ති
යයරකාඩි ආරචිචිලාරේ දුලංයලි රායකරුණා
යයරකාඩි ආරච්චචිරේ අරේෂා මධුරංකා ිරක්රමස්ංහ
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යයරකාඩි ආරච්චචිරේ ලලිත් ප්රස්න්න යයරකාඩි
යයරකාඩි ආරච්චචිරේ සුිල් ප්රියංකර
යයරකාඩි ආරච්චචිලාරේ අනුපමා ප්රියංෙනී තිලකරත්න
යයතිලකරේ දීිකා ස්මන් කුමාරි යයතිලක
යයතිලකරේ රාධිකකා ප්රියදේශණී යයතිලක
යයතිලකරේ ලක්ෂිකා ශ්රිමාලි යයතිලක
යයතිලකරේ වස්න්තා චතුරාංෙනී
යයතිලකරේ සුස්න්තිකා නිස්ංස්ලා කුමාී යයතිලක
යයනාරේ ශෂිකලා දිමුතු කුමාරි
යයනි තේෂිකා ිරක්රමිංහ
යයන්ත රායපක්ෂරේ මරනෝේ රායපක්ෂ
යයපාලරේ අමිලා ස්ඳමාලි යයපාල
යයපාලරේ ස්ජිවනි ස්ඳමාලි සුමනිරි
යයමංෙල මාරිංහරේ ස්ජිමා කුමාරි ිරක්රමිංහ
යයරත්නරේ ප්රස්ා්  ප්රියන්කර ිරරේසුරිය
යයරත්නරේ ප්රියංො උදයංෙනී මුතුනායක
යයරත්නරේ මංුලා කුමාරි යයරත්න
යයලත් රේඩිරේ දුලක්ෂි ඉන්රචාපා
යයලත් රේඩිරේ ශයාමා ස්ංීවනී රස්නරත්
යයලත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ිරජිතා කුමුදුනි යයලත්
යයවේධන රකෝරාලලාරේ චාපා නයනඋත්පලා යයවේධන
යයවේධන මුදියන්රස්ඩලාරේ ම් දුම බණ්ඩාර ර් ශප්රිය
යයවේධන මුදියන්රස්ඩලාරේ මරහඩෂිකා ස්ංජිවනි යයවේධන
යයවේධනරේ නිරාෂා ප්රස්ාදනි යයවේධන
යයවේධනරේ රජිතා රි් මි යයවේධන
යයිරක්රම පතිරණලාරේ හේෂණී ශෂිතා චාරුනී අරාරපාල
යයිරක්රමරේ අරයෝමි ඉමාලිකා ස්මන්ති මාලා යයිරක්රම
යයිංහ ආරච්චචිරේ කනිෂඩකා ස්දමාලි
යයිංහ ආරච්චචිලාරේ ඉන්දීවී ස්යානී යයිංහ
යයිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ඉමාලි මදුෂිකා යයිංහ
යයිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ නිස්ංස්ලා මධුෂානි යයිංහ
යයිංහරේ ෙයානි මදුිකා යයිංහ
යයිංහරේ රදාන් නලින්ත චාමින්ද
යයසුන්දර අචලා සුරංකා යයසුන්දර
යයසුන්දර මුදියන්රස්ඩලාරේ ප්රගීත් පමිත ශ්රි යයසුන්දර
යයසුරිය කුරණරේ ස්ාෙරිකා මධුශානී රපරේරා
යයසූරිය මුදියාන්රස්ඩලාරේ ශාලිකා නිමල්රත්න
යයරස්ඩනරේ ඉදුනිල් ප්රබාත් යයරස්ඩන
යයරස්ඩනරේ ඉරේෂා මධුවන්ති යයමාලා
යයරස්ඩනරේ යානකී ස්න්ධයා කුමාරි රහඩරත්
යයරස්ඩනරේ නිමාලි චතුරිකා
යයරස්ඩනරේ පිරත්රා ියුමිණි රත්නමලල
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913463242v
199373802650
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936102344v
927821443v
816900085v
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යයරස්ඩනරේ ප්රස්ාත් චින්තක රහඩරත්
යයරස්ඩනරේ මධුෂානී ීවනී යයමාලා
යයානී දමිතාංයලී අරමිරපාල
යව්පේ ඉමිරාන් කාන්
යාන්පත්දුර ර් වයලාරේ සුයාතා කුමාරි අරේිරක්රම
ජිත්මි උර් ශිකා යයරනත්ති
ජිනදාස්රේ ස්න්ධයා කුමාරි ජිනදාස්
ජිනදාස්රේ ස්මීර ස්ඳරුවන් ජිනදාස්
ීවනී හංස්මාලී ිරක්රමරත්න
ුනයිදීන් නුස්ඩරත් උමිමා
රයයිලාේදින් රමාරහාමඩ් රිස්ාල්
රේමිස්ඩ තියරදෝේ ඉදුනිල් දිස්ානායක
රේමිස්ඩරේ දුලාංයනි ප්රියදේශණි
රේරව්න්ර ෙමිල් දලාරේ ඉරාෂා රරෝෂීණි
රයෝතිපාලරේ තිලකිරි රහඩරත්
ඥාණතිලකරේ චතුරංෙනී අනුරාධා තිලකරත්න
ඥානරත්නරේ නිරරෝෂා ඥානරත්න
ිකිරි අේුරේ ස්ාන්ත නාමල් දිස්ානායක
ිකිරි බංඩා ඉලංෙිංහරේ සුධේමා දීේති ඉලංෙිංහ
ිකිරි බංඩාරේ චතුරානි ප්රියන්කාකා
ිකිරි බංඩාරේ නිලුකා උපනන්දනි
ිකිරි බණ්ඩාර මුදියන්රස්ඩලාරේ අනුෂඩකා ස්ත්ස්රණි දිස්ානායක
ිකිරිබංඩාරේ අනුෂි ප්රියදේශනි
ිකිරිබණ්ඩාරේ ීවන්ති ස්ාෙරිකා රස්රනිරරත්න
ඩේ.ී.එච්ච.එා.රක්.එස්ඩ.යයසූරිය
ඩිංකාරි බංඩා රස්නිරරත්නරේ චන්දිම බංඩාර අමරිංහ
ඩිංකාරිබණ්ඩාරේ එරංො චාමලී අරේරත්න
ඩිංකාරියා ර් වයාලාරේ නදීශානි චතුරිකා කුලරත්න
ඩිෂානි ශාමිකා ිරරේිරක්රම ගුණවේධන
තක්ෂිලා මධුවන්ති කරුණාරස්ඩන
තනුයා ඉරරෝෂනි හේමාන් ප්රදිනන්දිස්ඩ
තනූයා දේශනී ොල්රලරේ
තරනෝයා ෙයාශානි ගුණිංහ
තමරා ුෂඩිනි ද ිල්වා
තඹිරටරේරදෝන අනුරාධා ුෂඩපකුමාරි ඖෂධරත්න
තරංගී නදීකා ්රීමාලී බාලසූරිය යයසූරිය
තවලම ෙමරේ නදීකා ලක්මාලි
තස්ඩලිමි මුණාිරා
තාන්තුලාරේ දමයන්ති කුමාී
තාුදෙල දිස්ානායකලාරේ නන්ද කුමාර ශ්රි රත්න මුේති
තාරරේරිය ෙමරේ ශශිනි සුරංකාකා
තැන්රන් රෙදර සුධේමා ිරජිතාංෙනී රණතුංෙ
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895012394v
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875442112v
930683035v
936601928v
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918501479v
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916750706v
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917732191v
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938332690v
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858082994v
38513937v
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857513541v
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911490455v
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තිත්තෙල්ල ෙමරේ දිලාෂි රච්චතනා
තිමාලි ලියනපතිරණ
තිලංකා චතුරාංෙනී ආරියවංශ
තිලකරත්න රණිංහරේ ඡයන්තා ශයමලී රණිංහ
තිලකරත්න රණිංහරේ දිරන්ෂඩ ප්රියංකර රණිංහ
තිලකරත්නරේ ඩිලානි මදුමාලා තිලකරත්න
තිලකරත්නරේ දිරල්කා රහඩරත්
තිලකරත්නරේ ප්රරමෝදයා ප් ම කුමාර
තිලකරත්නරේ ස්ංයය කුමාර තිලකරත්න
තිලිණි අනුරාධා මලවරආරච්චචි
තිලිණි වත්ස්ලා මත්තක ෙමරේ
තිලිනි දිමාලි මැදරොඩ
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දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ෙයන්ති කුමාරි රංෙමුව
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ෙයාන් ස්මීර දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ චතුරිකා මධුෂානී දිස්ානායක

950484454v
946850403v
916843372v
198628701014
936033520v
198850402520
926991612v
936830080v
838382169v
198975003085
835743039v
876482061v
875680153v
888510249v
936702660v
810312777v
937032790v
856572366v
905813528v
937873930v
907803341v
908370015v
907003604v
927382903v
947514016v
886682042v
946372609v
901040354v
827341290v
831800445v
947940740v
916851880v
906760584v
901692165v
858152682v
928332454v
940502446v
907012433v
877492591v
198967601889
930700169v
887833605v
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දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ චන්දිමා මාරනල් දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ චාරමෝදිකා දිලිනි කුමාරි
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ීවනී රායපක්ෂ
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ තත්ස්රා දුලාන්යලී දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ තනුයා රරෝෂිනී දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ තමාලී දිලංකා දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ දිනුෂ ලක්ෂාන් ිරයයරත්න
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ දිරනෂඩකා කාාහානි ඡයවේධන
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ දීිකා දිල්රුක්ෂි රස්රනිරරත්න
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ර් ිරකා දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ධනුක නදිර දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ නරයෝමි හේෂණි ිරරේතුංෙ
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ නිමාලි කුමාරි දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ නිේමලා ුෂඩප කුමාරි දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ නිලක්ෂි නිලුුල් අමරත්න
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ නිලුකා දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ නිශානි මධූරිකා යයරත්න
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ මංුලා නිශාදී දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ මධුස්ංක කුමාර
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ රරෝෂිකා හේෂනී
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ලක්ෂිකා ලක්මාලි
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ශෂිකා ප්රියමන්ති දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ශෂීණී අමාෂා තිලකරත්න
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ශාලිකා හේෂණී
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්ංීවනී දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්මන් කුමාර ිරරේරත්න
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්මීර මධුශංක දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ිතා කුමාරි
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ සුෙන්දිකා ස්ජිවනි සුමිත්රපාල
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ සුරබෝධ තරිදු දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ සුරේකා ප්රියමාලි
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ රස්ව්වන්දි තාරුකා දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ හේෂණි උර් ශිකා දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ හස්න්ත මධුෂාන් ිරරේරත්න
දිස්ානායක මුදියාන්රස්ඩලාරේ රේනුකා කල්යානි දිස්ානායක
දිස්ානායක රායකරුණාරේ තිස්ර රංයන දිස්ානායක
දිස්ානායක ිරක්රමිංහරේ තිළිණි අනුරාධා දිස්ානායක
දිස්ානායක ස්ානිකා ප්රියංයලී දිස්ානායක
දිස්ානායක සු් දහාමිරේ රංදිමා ස්මන්කුමාී දිස්ානායක
දිස්ානායකරේ අමරා මල්කාන්ති
දිස්ානායකරේ චතුරංෙනි නිලුපමා දිස්ානායක
දිස්ානායකරේ රහඩමලතා දිස්ානායක

925130958v
927021854v
898510697v
927892820v
807821415v
875160559v
923092323v
825801669
838282075v
199162801188
870061935v
916291710v
198858701712
868533374v
917163413v
877943984v
198650204258
927220849v
900770669v
198965100550
907682498v
957232159v
935570166v
935981964v
896282301v
931011685v
911922525v
885690734v
1988536022
911722127v
926001744v
938371288v
928214265v
910830260v
877771709v
199404703080
907663175v
938440182v
898392228v
787401341v
928650472v
866881880v
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දිස්ඩනා ස්ංජිවනි රත්නායක

රදල්ෙහවත්තරේ රුවනි ධනංයනී
රදල්රොඩ කංකානාලාරේ මධුෂා චතුරානි රදල්රොඩ
ර් ිරකා ලක්මිණි කුමාරිංහ
රදාඩාවත්ත ිරදානලාරේ ශෂිනි ස්දමාලි චන්රිරි
රදාන් තරිඳු ධනංයය ිරක්රමආරචිචි
රදාන් රංයනි රපරේරා
රදාන් ලියනරේ ධනංයනි සුරේෂා දීේති ලියනරේ
රදාබවත්රත් රෙදර රුිරනි දිලන්ති රස්ෝමරත්න
රදාාපරේ රදාන් සුභාානී රපරේරා
රදාඹරොඩ ලියනරේ සුදේමා ප්රියන්ති
ධනපාල ආරචිචිරේ රික ස්ඳරුවන් කරුණාතිලක

845540985v
858652367v
927202875v
937982925v
938284580v
886660820v
928123812v
876981459v
932722518v
896551094v
900462913v
896700430v
943330174v
917732132v
906820560v
918472231v
885521088v
876790831v
928222330v
911773147v
795552839v
877790150v
198445790106
796894148v
197871001844
941981283v

ධනපාල මුදලිවස්ා රහඩරත් බංඩාරලාරේ බවිං රෙදර ඉරරාෂිකා ිරයයන්ති කුමාරි
යයතිලක

915340377v

දීනමුල්ල කංකානාලාරේ ඩිලානි තිරලෝකා ිරරේතිලක
දීරරත්න පල්ලියගුරුරේ චතුරි නයනාංයනී
දුලානි උර් ශිකා ගුණරස්ඩකර
දුලානි උරේක්ෂා තිලකරත්න
දුලානි ධනපාල
දුලානි නිස්ංස්ලා ඒකනායක
දුල්ිකා නිමාලී ආරියරත්න
රදගුරැරේ දිරන්ෂඩ චතුරංෙ
රදනෙම ිරතාරනරේ මධුෂා දිල්හානි චතුරිකා
රදනිරේ රෙදර චින්තක මධුර කුමාර
රදමට මුදියන්රස්ඩලාරේ ශිනි නදීරා චන්රිරි
රදමටරොල්ලාෙම රස්ෝමරතන හිමි
රදමිවල කංකානමිරේ උරාෂා මධුරංකා රස්ඩනාරත්න
රදලිවලරේ ශෂිකලා චතුරංෙනි

ධනපාල මුදියන්රස්ඩලාරේ රිකා කුමාරි බණ්ඩාර පලීපාන
ධනපාල රස්ඩමිංහරේ තරමෝයා රංමිණි කුමාරි රස්නිරරත්න
ධනපාලරේ කරුණාතිලක අරේරකෝන්
ධනපාලරේ ක්රිෂාන්ත ස්රත් කුමාර
ධනුෂිකා තිරලෝපමාලා ගුණරස්ඩකර
ධනුෂඩක ්රීලාල් අරේරත්න
ධේමකීේති ර් වරේ ෙයානි දිල්රුක්ෂි කරුණාරත්න
ධේමරස්ඩන යයිංහරේ ලංකා ්රී වාස්නා
ධේමරස්ඩනරේ කසුන් ධේමරස්ඩන
ධේමරස්ඩනරේ දිරල්කා මධුබාෂිණි ධේමරස්ඩන
ධේමරස්ඩනරේ නුවන්තිකා චතුරංෙනි බණ්ඩාරනායක
නංහාමිරේ ලක්ෂාන් චාමර කුමාර
නීා රමාරහාමඩ් ස්ෆඩරින්
නදනසුරිය ආරච්චචිරේ චන්දිමා නුරාධා නදනසුරිය
නදීකා ගුණතිලක
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නදීකා සුකුමාලී දයාරත්න
නදීශා ලක්මාලි යයසුන්දර
නදීෂා අයෙමරේ
නදීෂා මධුෂානී ිරිිංහ
නදීස්ා සුමංෙලී රස්රනිරරත්න
නන්දරස්ඩන දිස්ානායකරේ ශාන්තිරල්ඛා දිස්ානායක
නන්දරස්ඩනරේ ස්චිනි හිමාෂිණි නන්දරස්ඩන
නන්දිකා ධනංයනී තිලකරත්න
නබදව ිරතානරේ නදීශා මධුෂානී සුමනරස්ඩකර
නල්ලාහන්දි අමාලි හේිකා ද ිල්වා
නවරත්න මුදියන්රස්ඩලාරේ නිරරෝෂා මාධවී නවරත්න
නවරත්න මුදියන්රස්ඩලාරේ පහල යාවරරෙදර රරෝහණ ුෂඩප කුමාර
නිරදු චතුරබානු අරේනායක
නසීේ රිරනාෂා නෆඩරින්
නාෙහ ිල්ලෑරව් රෙදර හේෂණි කුමාරි ිරක්රමආරච්චචි
නාරොල්රල් රෙදර ගුණතිලකරේ නිේමලා චාන්දනි ගුණතිලක
නානයක්කාර රදාලරේ මදුනී දිරන්ෂිකා නානයක්කාර
නානායක්කාරරේ රස්ංකාකා ස්ඳමාලී රස්ඩනාරත්න
නානායක්කාරවස්මි හුෙලරේ රිකා ස්ීවනී
නාමරත්න බමුණු ආරචිචිලාරේ ස්ංගීතා ප්රස්ංෙනී නාමරත්න
නාරායන ෙමිල් දලාරේ නිශාන්ත ුෂඩප කුමාර
නාහල්රල් මුදියන්රස්ඩලාරේ චන්දිමා මධුෂානී බංඩාර
නැකත් රාළලාරේ තනූයා දිල්රුක්ෂි බණ්ඩාර
නැකැත් රෙදර ඉෂාර නදිෂාන් යයරත්න
නැකැත් රහඩරන් රෙදර දුලංයා මධුෂානි ගුණතිලක
නැිරෙලරේ උත්තරා අනුරාධික නැිරෙල
නිුනි හංිකා ආරියපාල
නිමන්තිකා මදුෂානී නිෂඩෂංක
නිමල් රායගුරුරේ කාංචනා රස්ිරවන්දි රායගුරු
නිමල්රේ ශානිකා කුසුා කුමාරි
නිමල්ිරි රායකරුණාරේ නිරාෂා දිල්රුක්ෂි රායකරුණා
නිමාලි රකෞශලයා රස්නිරරත්න
නිරාෂා තරංකා වනිෙරස්ඩකර
නිරිඇල්ලරේ ශාන්තිකා මදුවන්ති
නිරරෝධා දේශනී රේමරත්න
නිරරෝෂානි දිරන්ෂිකා ගුණතිලක
නිේමලා ස්රරෝජිනී ිරක්රමිංහ
නිලානි රත්නලතා දික්මාදුරොඩ
නිලුකා ප්රියදේශනි ධේමරස්ඩන
නිලුෂිකා දමයන්ති සුෙතපාල
නිලූකා කුමාරි ගුණතිලක
නිලූෂා රස්ිරවන්දි ඉ් දමල්රොඩ
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නිල්මිණි කුමුදු කුමාරි ගුණිංහ
නිශාන්ත කුමාරරේ අචිනි ප්රියදේශනී
නිශඩශංක රතන්නරකෝන්රේ සුමුදු දිලංකා රතන්නරකෝන්
නිශඩශංකරේ සුස්න්ත කුමාර නිශඩශංක
නිශඩශාංක රතන්නරකෝන්රේ අරේෂා ලක්මාලි රතන්නරකෝන්
නිෂලා මාධවී ප්රිතිකා මානවඩු
නුෙරවල මහෙමරේ චමිිකා දිල්හානි වීරිංහ
නුවන් ස්මිර කරුණාරත්න
නුවන් ස්ාපත් ිරක්රමිංහ
නූේ රමාරහාමඩි රිෆාස්ා
පතිරණ බණ්ඩාරලාරේ ස්චිනි නිස්ංස්ලා ස්දමාලි
පතිරණ මුදියන්රස්ඩලාරේ ඉමල්කා රංොලි ගුණවේධන
පතිරණ්නැහැලාරේ එරන්දි මරහඩෂා පතිරණ
පතිරාය මුදියන්රස්ඩලාරේ නිස්ංස්ලා මධුශානි පතිරාය
පතිරාය මුදියන්රස්ඩලාරේ වාස්නා නිදුකානි පතිරාය
ප් මිණි කුමාරි වන්නිආරච්චචි
පනන්ිිය සුභාිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ උර් ශිකා චතුරානි පනන්ිිය
පනාිි කංකානමලාරේ අනුපමා මිහිරානි
පරණ ආරච්චචි මුදියන්රස්ඩලාරේ තිළිණී රකෞෂලයා මුණිංහ
පරණ ොලත් රාල්ලාරේ දිල්රුක්ෂිකා සුබිංහ
පරණ ිරතානරේ ස්මන්ති කුමාරි
පරණිරතානලාරේ රදාන් තිළිණි රහඩමමාලා පරණිරතාන
පරහැර නැකතිරේ මදුකලා දිවයාන්යලී
පරිස්ඩකාර මුදියන්රස්ඩලාරේ නයනා දිල්රුක්ෂි
පල්රල් ඇවැ් දුමරා රෙදර යනනි ුේණිමා කරුණාතිලක
පල්රල් රෙදර චන්දිමාල් ිරක්රමරත්න
පල්රල් රෙදර තිස්ඩස් නිශඩශංක බංඩාර
පල්රල්ෙම පාමුරණ් වත්රත් රෙදර අරේෂා මදුෂානි යයිංහ
පිරත්රා රහඩමමාලී ිංහපටබැදි
පහල කුරාරලාරේ දිනූෂා නිෂාන්ති තිලකරත්න
පහල රකෝරරල් රෙදර දුලානි කවීෂා
පහල ෙමරේ ප්රියංකාකා කුමාරි
පහල රෙදර අනුෂා ප්රියදේශනි පලාපත්වල
පහල රෙදර අරේෂා මදුභාාෂිනි මුණිංහ
පහලිල්රල් රෙදර දුෂාන් දේශන ිහිල්රල් රෙදර
පාන්චිලාරේ ිරදාන ආරච්චචිරේ ස්ඩවේණලතා
පායින්ෙමුරව් රෙදර අනූෂා ලක්මාලි ිරක්රමනායක
පැිලිවල ෙමරාළලාරේ සුිරමාලි රහඩමන්තා
පැලැරන් මාමු රහඩවාරේ ශරමෝධයා දිලිනි නානායක්කාර
ිටේ ඉලංදාකුලමරේ හංිනි රුවන්තිකා රාධාිර
ිිෙල කංකානාලාරේ වේණමලී උපශානිකා
ිිදුව ෙමරේ මිලානි ප්රියංකාකා කරුණාරත්න

199284603028
937845189v
948234149v
197909600769
947401840v
885453759v
917420904v
911651424v
932253208v
916541456v
946670103v
198753301582
199470502055
907143856v
926403052v
806310255v
896540505v
865202261v
915111459v
946670030v
908370929v
876531917v
947840517v
916232713v
927974045v
910501771v
922603421v
945301449v
936601111v
865523025v
938352135v
937012179v
886930631v
918160841v
199327804068
878563433v
918390839v
906221870v
948053519v
199382704029
926250710v
198073500790
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ිිදුරව් රෙදර රායකරුණරේ නාලිකා මාරනල් රායකරුණ
ිිරේරෙදර මුදියන්රස්ඩලාරේ රුවන් ශානිකා ිිරේරෙදර
ියදාස් නදීශා දිල්හානි වීරරස්ඩකර
ියදාස්රේ අනුරාදා රතන්නරකෝන්
ියදාස්රේ කුමුදුනි නිේමලා ප්රියදේශනි
ියදාස්රේ ධේමප්රිය සුභාිංහ
ියදාස්රේ ප්රියන්තිකා මධුෂාණි ියදාස්
ියරතනරේ දුලංයලා නිමාලී ියරත්න
ියරත්නලාරේ නිේමලා ප්රියදේශනී
ියරස්ඩන ස්මරිංහරේ ප්රියංකාකා දමයන්ති ස්මරිංහ

ුලුක්කුට්ටිරේ ශයාමා දිල්රුක්ෂි රපරේරා

938291640v
858581400v
906901587v
947952382v
936521665v
920702325v
928613208v
948051060v
935303494v
198363501940
936842399v
920480209v
936781691v
887623481v
866131848v
907521036v
896294253v
817001149v
876392399v
875591169v
948332361v
941531938v
826010762v
199464902094
887603235v
827880736v

ුවක්රොල්රල් බස්ඩණායක මුදියස්ඩරස්ඩලාරේ අරනෝයා ලක්ෂඩමි කුමාරි බස්ඩනායක

876733072v

ුෂඩපර් වරේ නිස්ංස්ලා ශ්රිමාලි
පූඡය අඹෙස්ඩවැව මුනින්දාලංකාර හිමි
පූයය හැවරන් රබාධිකිංහ හිමි
පූේණා මධුපානි රහට්ටිආරච්චචි
රපරුමිමඩරේ නිලංකා චතුරංෙනි රවළරෙදර
රේමරත්නරේ දිනූෂිකා මධුෂානී කුමාරිංහ
රපා් රදනියරේ රදෝන ශයාමලි
රපානරස්රේ අරිරන්දිකා මධුෂානී
රපාන්න නැන්දිලාරේ රෙදර තිළිණ රුිරු චතුරංෙ ඩයස්ඩ

937202121v
773645361v
882413381v
956070953v
885253580v
915210341v
937431937v
947514431v
862200632v
923171290v
937883170v
198878801103
925783536v
917913471v
838662374v

ියරස්ඩනරේ මරනෝජි ප්රියදේශනී
ියරස්ඩනරේ ශානිකා මධුශාන් දිස්ානායක
ියුමි නිස්ංස්ලා වැලිරතාටරේ
ියුමි ප්රියංවදා ස්ැලණි යාපා
ිරයාරස්ඩනරේ නිරරෝෂා ප්රියංෙනී
ිහිල්රේ රෙදර නයනා කාන්ති රස්නරත්
ිහිල්ලවත්රත් රෙදර නදිකා කුසුාලතා ිරමලිරි
පී.බී.එා. උර් නී කුමාරිහාමී
ුංචි බංඩාරේ ීවනී ශාලිකා ප්රියදේශනී
ුංචි බංඩාරේ රස්ෞමයා දිල්රුක්ෂිනි බංඩාර
ුංචිබංඩාරේ තක්ෂිලා කුමාරි
ුංචිරාල ආරච්චචිලාරේ සුුන් ස්ාමින්ද ිරරයිංහ
ුංචිරාලරේ ිතාරා ප්රියදේශනී වඩිමුණි
ුනයාිරිරේ රාඡිකා ්රීමාලි දමයන්ති
ුන්ස්රා රස්ිරවන්දි ගුණරස්ඩකර

රපාන්න හැන්නදිරේ දනුෂඩක ලක්මාල්
රපාල්වත්රත් රෙදර ඉරේෂා මධුවන්ති
රපාල්වත්රත් රෙදර නිරරෝෂණී ිරිවේධන
රපාල්වත්රත් රෙදර රංයනි දුනුිිය
රපාරහාට්ටටු ආරච්චචිරේ චතුරංෙනී
රපෝරඹරේ ෙයනී ුද් ධිකකා දයානන්ද
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රපෝරුවල ිරතානරේ චමිලා ජිවනාලි කුලරත්න
ප්රංකාරේ නිරරෝෂා කුමුදුනි පීරිස්ඩ
ප්රදීිකා ප්රියදේශණී ිරරේනන්ද
ප්රධාන මුදියන්රස්ඩලාරේ චාික රුක්ෂාන් නාිරන්න
ප්රස්ාදිනි චතුරංකාකා ිරරේවේධන
ප්රියංකා කුමාරිංහ
ප්රියානි ිරමලවීර
රේමචන්ර මුදියන්රස්ඩලාරේ චතුරිකා දිල්හානි
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මරහඩකා මධුභාාෂිණී රේමරත්න
මරහඩෂි ලක්මාලී නාවුල්ල
මාකුඹුරේරෙදර ආශා තුෂාී
මාතර කිරිලියනරේ නදීෂා ස්මන්මලී ලියනරේ

197958401768
199305703868
887042349v
907021246v
895193526v
855073226v
938492468v
931240722v
897340054v
917271003v
935443253v
897533480v
19767130245
876060434v
908041011v
917572950v
905520555v
897063727v
928084167v
918400559v
896793292v
875921134v
938380406v
198768403463
197985803557
198624104225
940551773v
896543253v
926091611v
199163303382
895243590v
900292899v
937972792v
860101572v
916212534v
937623640v
898650723v
908422821v
905901923v
827552550v
198477602888
937161875v
24

මාතුපාල රස්ඩනානායකරේ සුජිත් ප්රියදේශන රස්ඩනානායක

මාපා මුදියන්රස්ඩලාරේ අමිල බණ්ඩාර
මාරක මුදියන්රස්ඩලාරේ ප්රියංකා රස්නිරරත්න
මාරන් රතාටරේ නිල්මිණි ප්රියදේශණි රේමරත්න

902520147v
198854801493
905113178v
198425503024
895451150v
933571793v
199472603609
199320003139
198163300459
877770133v

මාරබැ් ර්  රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ මධුෂිකා උදයංෙනී රත්නායක

946451789v

මාරාබරේ කිරන්කා රුවන්තනා නන්දතිලක
මාරිංහ ආරචිචිලාරේ ඉරනෝකා දිල්රුක්ෂි කුමාරිංහ
මාරිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ධනංයනී රකෞශලයා නවරත්න
මාරිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ නිුනි ර් ිරකා ගුණවේධන
මාරිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ශෂිනි ස්දමාලී යයිංහ

931250230v
865642610v
887602700v
918372806v
946103144v
927462664v
946173231v
875941097v
855642069v
926472437v
907220222v
888304134v
885102581v
198818800610
198084804099
948563614v
858133386v
806661341v
930921661v
925450235v
897102072v
810023643v
852330473v
198377800462
197981701330
199324001746
927921324v
198252001467
936213383v
198129105207
937510845v

මාදන හිි බණ්ඩාරලාරේ අනුරාධා ප්රියදේශනි මාදන
මාන්රකාට්ටරට්ට කංකානමලාරේ දිිකා ප්රියදේශනී රපරේරා
මාන්න උතුා මුදියන්රස්ඩලාරේ සුෙත් ප්රියන්ත
මාන්නේරපරැම මුදියන්රස්ඩලාරේ සුීිරකා ප්රියංකා කුමාරි
මාන්නේරපරුම මුදලිරේ කසුන් දුලාංයන මාන්නේරපරුම
මාන්නාධික පතිරන්නැහැලාරේ ශානිකා නිරරෝෂණි පතිරණ

මාරිංහලාරේ රුවනි ඉමාෂා රස්ව්වන්දි
මාලිබඩ උඩරෙදර ිරදානලාරේ නිශානී නයනා කුමාී
මාලිය් ර්  රෙදර නිලුක්ෂි කාංචනා මාලිය් ද
මැද රෙදර චන්දිමා ආරියරත්න
මැදවල රෙදර නිරංකාකා ඡයකාන්ති
මැ් ර් රොඩ රෙදර චතුරිකා මධුභාාෂිණී මැ් ර් රොඩ
මියුරි මධුමාලිකා දිස්ානායක
මිලිොවත්රත් ඉරනෝකා ශයාමලී ිරමලරත්න
මිලි් දුවරේ රරාරෂඩන් ශානක
මිල්ල ිරතානරේ ර් ිරකා ලක්මාලි රහඩවාිරතාරණ
මිල්ලව පටබැඳිරේ චානිකා ශිරන්ති කුලරස්ඩකර
මුණිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ඉරේෂා රහඩමමාලී අලහරකෝන්
මුණිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ දිල්හානි උදයංෙනී රස්ඩනාරත්න
මුණිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ මදූෂ ඉෂාන් මුණිංහ
මුතුකුඩ ආරච්චචිරේ පැතුමිණි ශමල්කා රපරේරා
මුතුකුඩ ආරච්චචිරේ සුනීතා ස්මන්මලී මැණිරක්
මුතුෙල රපේයලාරේ නිහාල් චන්රරස්ඩන
මුදලි ආරචිචිරේ දිරන්ෂඩ රුවන් ගුණතිලක
මුදිතා ෙංොනි නවරත්න
මුදියන්රස්ඩරේ ඉරනෝකා ස්න්ීවනී රේමරත්න
මුදියන්රස්ඩරේ ප්රදීේ මධුශංක
මුදුන්රකාත් රෙදර චන්ිකා අනුෂා ප්රියදේශනී
මුදුන්රකාත් රෙදර නයනා දීේති ියිරි
මුදුන්රකාත් රෙදර ස්රලා ස්ාිරත්රි
මුනමල්රේ ිරදානෙමරේ රරෝෂාන් ප්රියදේශන
මුනිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ උත්පලා මධුෂාණි මුණිංහ
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මුරුක්කු රහඩවරේ නදීකා මල්කාන්ති ිරමලරත්න

රමාහාමදු යනීෆා උාමා
රමාරහාට්ටටාල්ලාරේ චාපක මධුෂාන් බණ්ඩාර රමාරහාට්ටටාල
රමාරහාමඩි නවාස්ඩ නිහා බානු
රමාරහාමඩි නසීේ ෆාතිමා නරුෂා
රමාරහාමඩි රිමි ෆාතිමා රක්ස්ානා
රමාරහාමඩි හිමා ෆාතිමා හනීකා
රමාරහාාමඩු යසීා පාතිමා ස්ෆානා
යකන්දාවල ලියනාරච්චචිලාරේ චන්දන රස්ඩනානායක
යක්ෙහරුනරේ ියුමනි රනඵා ුෂඩපකුමාරි
යක්රදහි රෙදර නදීකා දමයන්ති
ය් දල ෙමරාලලාරේ ඉරේෂා මධුමාලි තිලකරත්න
යස්ාංයලි භාාෙයා දිස්ානායක
යස්ඩමි වීරරස්ඩකර

946871559v
935543177v
865273967v
887022623v
198824104744
956753090v
951872300v
936720560v
923042520v
955142730v
887622981v
898262677v
907801896v
948162741v
918553428v
847583240v
896991990v
926452274v
856320987v
887880964v
805181419v
952450735v
199175003222
935061571v
946042650v
936740103v
946502286v
761722670v
826021144v
928184277v
947590936v
917603197v
886892012v

යාපා මුදියන්රස්ඩලාරේ උඩ කුඹුරේ රෙදර රස්ඩපාලිකා කුමාරි යාපාරත්න

945210966v

යාපා මුදියන්රස්ඩලාරේ චානක ප්රස්ා්  ිරිවේධන
යාපා මුදියන්රස්ඩලාරේ ලක්ෂිකා සුමුදු දිරන්ෂා ිරරේරත්න
රංරේ ප්රියංකා භාාෙයා සුිරමාලී
රංරේ බංඩාරලාරේ ඉරේෂා කුමුදුනි
රංරේ බණ්ඩාරලාරේ සුරබෝධා ශයාමලි යයරත්න
රජිත හේෂනාත් රස්ඩනානායක
රණවන ෙල්වැරව් රෙදර ඉරේෂා කුමාරි දිල්රුක්ෂි
රණවන හංකාලි ආචාරිරේ ස්චිනි නදීරා දයාිරි

960122470v
916233558v
928330958v
817993907v
888541349v
940591880v
928653072v
895673277v

මුල රන්හවඩි රෙදර නිස්ාමනි අනුරාධා ධේමරස්ඩන
මුල්ො වත්රත් නිරරෝෂා ලක්මාලි
මුස්ඩතපා ිත්ති අස්ඩමියා
මුහන්දිරා රෙදර ප්රස්න්න ස්ංජිව අත්තනායක
මුහමිමදු බදියුදීන් ෆාතිමා රහීමා
මුහමිමදු රහුේීන් මුහාමාඩ් රෂිත්
මුහාමඩු ස්මීන් හිදයා
මුහාමදු මුරිදීන්
මුහාමුදු නවාස්ඩ ස්ෆඩනාස්ඩ පේිරන්
රමරොඩ රෙදර රදනිකා මුතුමාලි රස්නරත්
රමත්තරස්ඩනරේ රිකා ස්දමාලි රත්නායක
රමත්තානන්දරේ චතුරාංෙනී නිරරෝෂමාලා
රමත්තානන්දරේ ශානිකා රස්ව්වන්දි රමත්තානන්ද
රමල්ිිරේ රෙදර දිලානි මධුවන්ති ඥානරත්න
රමරහට්ටි මුදියන්රස්ඩලාරේ නිරරෝෂා දීපානී නවරත්න
රාල්ිිරේ රෙදර හේෂණී නිස්ංස්ලා ඥානරත්න
රමාර මුදලිරේ අනුෂයා දිල්හානි
රමාරවක ර් වරේ අරේෂා මිහිරානී ස්මරතුංෙ
රමාරරහඩන්ිට ලියනරාළලාරේ නිලන්තිකා ිරමලරත්න
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රණවීර ආරච්චචිරේ ප්රස්න්න ස්ාපත් රණවීර
රණිංහ ආරච්චචිරේ අනුෂඩක ඉෂාන් ිරරේිංහ
රණිංහ ආරච්චචිරේ නිරරෝෂා ලක්මාලි රණිංහ
රණිංහ ආරච්චචිරේ රූිකා තරංෙනී රණිංහ
රණිංහ ආරච්චචිලාරේ ඉරරෝෂණී ගුණවේධන
රණිංහ ආරච්චචිලාරේ දිලිනි ප්රියංකා රණිංහ

රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ අචිනි මධුරංෙනි රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ අනුෂා කුමාරි රත්නායක

940633273v
912720934v
946110590v
905652150v
855821575v
937703910v
925851710v
928403360v
947850318v
887810192v
807350935v
938263060v
883142063v
938004242v
876510936v
916091982v
877173003v
945313420v
917671290v
941402623v
895942693v
920892574v
198456801120
909240072v
950122218v
857454324v
945702869v
866401020v
926312294v
847242310v

රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ අඹෙස්ඩිිරේ රෙදර අනුරු් ධිකකා මධුෂානි රත්නායක

918504001v

රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ අරේෂා ප්රුද් ධික රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ අරයෝමා නන්දනි රත්නායක

895684554v
868613335v
876503263v
898533000v
897201356v
928484387v
937953267v
198809303230
867213384v
915181635v
878390679v

රණිංහ ආරච්චචිලාරේ නදීෂා ප්රස්ාදිනී රණිංහ
රණිංහ ආරච්චචිලාරේ නිරරෝෂා ස්න්දිපනි රණිංහ
රණිංහ ආරච්චචිලාරේ නිලන්ති තුමාරි
රණිංහ කංකානාරේ හේෂණි චතුෂානි රණිංහ
රණිංහ බංඩාරලාරේ මංෙලා සුභාාෂිණී
රණිංහ බණ්ඩාරලාරේ අනුපමා ඉන්දීවී අමරදාස්
රණිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ අනුරාධ රායිංහ
රණිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ රකාකිලා රණිංහ
රණිංහ රහිිආරචිචිරේ කුසුමිමාලා ුුදදුනි
රණිංහ රහඩවරේ තක්ෂිලා දුලාංයලි රණිංහ
රණිංහරේ ශ්රිම න සුදේශණී රණිංහ
රණිංහරේ ස්ිතා ස්ඩවේණමාලි රණිංහ
රතු ෙමඇතිරේ තිළීණී දිරන්ෂිකා
රත්නනාරායන පටබැදි, මුහන්දිරාලාරේ ධනුෂඩක මධුවන්ත
රත්නපාල නිේමලා අරුණකාන්ති
රත්නේුලිරේ දිලූෂාන් ඉසුරංෙ
රත්නමලල ඉරුෙල් බංඩාරලාරේ නදීකා යයවේධන
රත්නමලල මුදියන්රස්ඩලාරේ තනුයා දිල්හානි රකෞෂලයා
රත්නිරි යයරස්ඩනරේ ශාන් ප්රියදේශන රත්නිරි
රත්නායක මුදයන්රස්ඩලරේ චතුරිකා ස්ඳමාලි රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ලාරේ දුලංයනි තරින්දි රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ලාේ රිකා දිල්රැක්ෂී රත්නායක

රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ඉරේෂා ප්රස්ාදිනී
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ඉෂානි ස්මන්තිකා කුමාරි
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ උර් ශිකා ස්දමාලි රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ උපමාලී නිලුක්ෂිකා මඩුෙල්ල
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ක්රිෂාන්ති නාලිකා රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ චතුරංෙ නුවන් ඡයරත්න
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ චතුෂඩලා ප්රස්ාදනී රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ චමිලා දිල්හානි රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ තක්ෂිලා දිල්රුක්ෂි රත්නායක
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රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ තනූයා කුමාරි රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ තිලිණි මදුෂානි රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ තිළිණි අරස්ඩලිකා ස්මිපත්රේ
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ දමයන්ති රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ දිලානි රනත්මිණි කුඹුරේෙම
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ දිලානි රනත්මිණි කුඹුරේෙම
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ දිළිණි අනුරැ් ධිකකා රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ දුලමනී තරංකාකා කුමාරි
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ නලීන් රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ නිුනි වත්ස්ලා රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ නිරරෝෂ ඉඳුනිල් ප්රස්න්න රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ රනරංජි තක්ෂිලා රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ මරනෝරි රහඩමමාලා රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ලක්මිණි දිල්හානි ිරරේබණ්ඩාර
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්මිපත් කුමාර රත්නායක
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්ාලිකා දමයන්ති රස්ෝමරත්න
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ සුුන් මරනාේ කුමාර
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ රස්ෞමයා ස්දමාලි රත්නායක
රත්නායක මුදියාන්රස්ඩලාරේ චාරුණී කුමාරි
රත්නායක රාලලාරේ හේශණී ලක්මාලි රත්නායක
රත්නායක වාස්ල දුේෙන්නා මුදියන්රස්ඩලාරේ නුෙලිය් ර්  වලව්රව් දිලිනි මධුෂිකා
නුෙලිය් ද
රත්නායකරේ ඉෂාරි රත්නායක
රත්නායකරේ ජිවන්ති කාංචනා රත්නායක
රත්නායකරේ මදුරිකා උදයංෙනී රත්නායක

888362770v
927141523v
925651052v
876210665v
937041713v
937041731v
199475703217
895553867v
902784080v
916882173v
951801224v
858043417v
946194859v
938511870v
891683391v
898030733v
920292917v
885751997v
886560192v
947973258v

රත්නායකරේ ස්ජිත් දමින්ද රත්නායක

867350306v
877862607v
926131362v
875913450v
199224201765

රත්මල්ිංහ රායකරුණා යයරතාඩිලාරේ දිනුක ඉරාෂාන් ධේමරස්ඩන

920022774v

රන්රකාත් රෙදර රුිරනි කාංචනා රූපරස්ඩන
රන්රකාත් දුරයාලරේ ශලිනි අේස්රා මධුෂානි ගුණරත්න

945340606v
915910343v
876630192v
947140418v
887532982v
901140936v
198259003836
199021601015
892072620v
942970641v
938032700v
882282309v
197856801924
198668700292
896112520v

රන්රකාත් රේඩිලාරේ නාලිකා හේෂනී ශ්රියානන්ද
රන්රදනිරේ රෙදර ස්චිනි ිරන්දිමා රන්රදනිය
රන්පි ර් වරේ සුභාාෂිණි දිලුකා දයානන්ද
රන්මුතු ස්ංීව ිල්වා
රාබණ්ඩාරේ රංයනි ස්මරරකෝන්
රඹිංහල ිරරිදුවලරේ නුවන් චාමර දිදුලංෙ
රශික් නිරශාඩි
රීදු ඉනමුල් රිෆාත්
රශඩමි සුර් ශිකා යයවේධන
රෂීඋ් දීන් රමාරහාමඩි හසීන්
රිකා ප්රියංෙනි රත්නායක
රිකා රස්ව්වන්දි රස්රනිරරත්න
රාඡකරුණා මුදියන්රස්ඩලාරේ ප්රියංකා කුමුදුනී රාඡකරුණා
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රාඡපක්ෂ නන්දසූරියරේ රිකා හිමාලි රාඡපක්ෂ
රාඡපක්ෂ මුදියන්රස්ඩලාරේ රුිරනි දිනුෂිකා රාපක්ෂ
රාඡපක්ෂ වීරරස්ඩකරරේ ඉසුරුලතා වීරරස්ඩකර

198363400698
938331960v
866032696v

රායකරුණා දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ සුරේශිකා රශඩමිනි රස්ෝමරත්න

885944140v

රායකරුණා මුදියන්රස්ඩලාරේ අචිනි රකෞෂලයා කුමාී රායකරුණා
රායකරුණා මුදියන්රස්ඩලාරේ දුලානි උරේක්ෂා යයරත්න
රායකරුණා මුදියන්රස්ඩලාරේ මදාරා උත්පලී රායකරුණා
රායකරුණා රණතුංෙ මුදියන්රස්ඩලාරේ ලක්මාලි
රායකරුණාරේ ඉරරෝෂා ෂාමලි

199262002200
917903379v
898082652v
925560260
866951730v

රායගුරු රස්ෝමිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ දිල්රුක්සී මධුෂිකා චන්රරස්ඩකර

917041113v

රායනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ වලහාරන් රෙදර ප්රදිපා රයනායක
රායනාරුණාරේ දිරන්ෂඩ මංුල රායනාරුණා
රායපක්ෂ රෙදර මධුමති සුභාාෂිනී දයානන්ද
රායපක්ෂ යයතිස්ඩස්රේ මධුමාධවී ශකිලා ප්රියදේශනී
රායපක්ෂ මුදියන්රස්ඩලාරේ ලහිරැ ිරශඩවනාත් මහානාම

907561755v
931693778v
955160444v
918131043v
937433280v
921390424v

රායපක්ෂ රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ රවරරෝනිකා කුමාරි රස්නිරරත්න

878141350v

රායපක්ෂ වත්රත් ිරදානලාරේ හේෂණී ස්කුන්තලා රායපක්ෂ
රායපක්ෂ වනිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ කුමුදු කුමාී රායපක්ෂ
රායපක්ෂ වනිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ නිෂානි ලක්මාලි රායපක්ෂ

915823009v
865043767v
918210571v
937292937v
947913603v
937130716v
912771512v
9379933196v
907310574v
198861501985
885531237v
886142056v
948071347v
905370758v
852263679v
918651969v
862393562v
938460310v
197513503316
199122704004
923483357v
887342580v
881844117v

රායපක්ෂ උඩරෙදර රස්ානාලි රකෞෂලයා රණතුංෙ

රායපක්ෂ වාස්ල මුදියන්රස්ඩලාරේ හිමරන්ි රායපක්ෂ
රායපක්ෂරේ ඉමාෂා ප්රරබෝදනි
රායපක්ෂරේ කාංචනා නිරරෝෂණි රත්නායක
රායපක්ෂරේ ධනංයය ිරරේිරක්රම
රායපක්ෂරේ ිතාරා රි් මි රායපක්ෂ
රායපක්ෂලාරේ නදීශා කුසුා යයරත්න
රායරත්නරේ රකෞශලයා මධුභාාෂිණි
රැේරේ රෙදර ෂාමලී ස්ංදීපනී
රුක්ෂානි නුවන්තිකා හශන්ති රහඩරත්
රුචිනි තක්ෂිලා මුණිංහ
රුචිනි ස්ිංකා ඥාණිරි
රුචිර රුරාෂඩ ියතිලක
රුවංකාකා සුභාාෂිණි චන්රරස්ඩකර
රුවන් ශාලික රස්ඩනානායක
රූපරත්නරේ ප්රස්ාදිනී ශෂිකලා බංඩාර
රූපිංහ පරාක්රමරේ මංුල අරුණ කුමාර
රරාෂාන් ඉන්දික බණ්ඩාර
ලංකා භාරණරේ ප්රදීේ දිනූෂ රායරත්න
ලක්ෂිකා එරන්දි කරුණාරත්න
ල් දු ප්රුද් ධ රංෙන ද ිල්වා
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ලමා රහඩවාරේ ධනුෂි ප්රියංකා

වනිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ධාමික රේමිරි
වනිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ නදීශානි මධුමාලි වනිංහ
වනිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ නිශාන්ති කුලතුංෙ
වනිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ශයාමලී ප් මිකා වනිංහ
වනිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ෂමිල්කා දිල්ෂානි වනිංහ

918412085v
867373101v
888050388v
887762139v
928582116v
856212670v
947320661v
948160692v
946640840v
886071558v
895982156v
845513848v
807880454v
955040449v
937992386v
906472309v
927032805v
927222221v
945162414v
199404400327
945442913v
866791791v
198271602272
886392630v
865104367v
945831120v
199175000088
946932205v
937612680v
936123007v
858363144v
910690389v
947401858v
198478301049
885294006v
927032295v

වනිංහ රාඡපක්ෂ රස්ඩනනායක රස්නරත් බන්ඩාරලාරේ අශාන් ශාලිත බන්ඩාර රල්නාව

930290513v

වනරස්ඩකර මුදියන්රස්ඩලාරේ ශෂිනි මදුශිකා නාරාපනාව
වනිෙරස්ඩකර මුදියන්රස්ඩලාරේ නදීකා වනිෙරස්ඩකර
වන්නකු කංකානමිරේ සුරන්ත්රා මංෙලිකා ිරරේිංහ
වන්නි අධිකපත්තු,මුදියන්රස්ඩලාරේ ධනුෂඩක චතුරංෙ අධිකපත්තු
වන්නි ආරච්චචි කන්කානාරේ ඩිලන්ක මදුෂාන්

905900960v
885971580v
767792387v
921380143v
940721547v

ලයනල් බණ්ඩාරලාරේ අනුෂා ලක්මාලි සුමනරස්ඩන
ලයනල්රේ ශයාමිලා උදයංෙනි
ලලිතරස්ඩනරේ ඉරරෝෂා කුමාරි ලලිතරස්ඩන
ලලිත් ගුණිංහරේ නිශාදි තරංො කුමාරරස්ඩකර
ලස්ංකාර මුදියන්රස්ඩලාරේ චන්දු රිකා ලස්ංකාර
ලහදිංහ ුරරේ තිලිණි ලක්මාලි
ලියන ආරච්චචිරේ දසුනි නයනතාරා
ලියන පතිරණරේ ෙයාෂානි ස්ඳුනිකා මධූමාලි
ලියන පතිරණරේ දිල්කා කුමුදුනි ලියනපතිරණ
ලියන පතිරණලාරේ නදීකා ස්ංීවනි පතිරණ
ලියන වත්තරේ මංුලා රත්නායක
ලියනආරච්චචිලාරේ කුමුදුනී ප්රියංකාකා ලියනරේ
ලියනරේ අරයෝමි ප්රියංෙනී
ලියනතන්ත්රි ෙමරේ හංස්නී ප්රියලක්ෂිකා හරිස්ඩචන්ර
ලියනවඩුරේ දිනුෂිකා උදයංෙනී වීරසූරිය
ලියන්රොල්රල්රෙදර නිලංකා රස්ව්වන්දි ිරරේසුරිය
ලිහිණි කඩුවරේ දුලීකා රස්ව්වන්දි කරුණාරත්න
ලුිරස්ඩ හැන්නැදිරේ මධුෂා දිල්රැක්ෂි ප්රනාන්දු
රලවන්ෙම ආරච්චචිරේ දිරන්ෂඩ අමිල කුමාර
රලාකු රෙදර දිරන්ෂිකා ධේමපාල ගුණරස්ඩන
රලාකු රපාන්නාරපරුමරේ ඉරනෝකා වතුරංෙනි කුමාරි
වටරැක රේලි අධිකකාරා ස්මන්ති දිස්ානායක
වතුදුර බණ්ඩාරලාරේ අමිලා ශිවන්ති අමරවංශ
වතුිිරේ රෙදර මංෙලා ප්රියන්ති කුමාරි
වත්රත් රෙදර දිරන්ෂා ස්දමාලි කරුණාරත්න
වත්රත්ෙම තලත්තානී රදලාරේ ඩිල්හාරා අමාලී රේමතිලක
වත්ස්ලා සුරබෝධිකනි බංඩාර
වදුරව මුදියන්රස්ඩලාරේ නිස්න්කා ස්ංීවනී ආරියදාස්
වනිංහ ආරච්චචිරේ නිල්මිණි මරනෝහාරි වනිංහ
වනිංහ ආරච්චචිලාරේ රදාන් රක්ෂානි උපමාලී වනිංහ
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වන්නිනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ අනුෂා ශයමලී වන්නිනායක
වන්නිනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ චමිලා කුමුදුනි රස්රන්බංඩාර
වන්නිනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ප්රිතිමාලා ුෂඩප කුමාරි
වරැණි මරහඩෂිකා නන්දපාල
වරුණි වත්ස්ලා රස්නිරරත්න
වේණකුලසීරිය මුදියනරස්ඩලාරේ දුලංඡි ලනූඡා
වේණකුලසුරිය අරාච්චචිරේ දිලුෂියා රුචිරානි
වේණකුලසුරිය මුදියන්රස්ඩලාරේ ඉසුරැ මංෙල වේණකුලසුරිය
වේණකුලසුරිය මුදියන්රස්ඩලාරේ නිශාදි අරේෂඩමා රපරේරා
වේණකුලසුරියරේ යානක වේණකුලසුරිය
වේණකුලසූරිය රරනාට්ට අස්ංෙනී
වලකුඹුරේ රෙදර රවීන්ර යයලත්
වලිරරව් දුයුණුරේ නිුන ලක්මාල් අරැණජිත් බංඩාර
වලිමුණි ආරච්චචිරේ රානකා නිේමාණි දයානන්ද
වලිමුණි ර් වරේ ඩිලානි උපමාලි යයරස්ඩන
වලිමුණි ර් වලාරේ චන්ිකා ෂාමලී ඉදුනිල්
වලිසුන්දර මුදියන්රස්ඩලාරේ ඉරේෂිකා මදුවන්ති කරුණාරත්න
වලිසුන්දර මුදියන්රස්ඩලාරේ තිළිණි ප්රභාාණි වලිසුන්දර
වල්පල ලියනරේ ප්රිතිනි රරෝෂිකා රපරේරා
වාරියරපාල වේණසුරියරේ නිමිමි අරුන්දිකා වේණසුරිය
වාස්ල මුදියන්රස්ඩලාරේ රශෝස්ා ස්ශ්රිකා කුමාරි
වාස්ල මුදියාන්රස්ඩලාරේ දීපානි අරේෂා වාස්ල
වැත්තෑරව් කංකානාරේ ඉරනෝකා දිල්හානි
වැරල්ලෙම රෙදර මදුෂානි වැරල්ලෙම
වැලිෙම කුරුකුලරත්නරේ රුචිර ෙයාන්
වැලිිිරේ මහරාලලාරේ අචිනි නිමන්තිකා
වැරව්ෙම රකාස්ඩවත්රත් රෙදර තක්ෂිලා උදාරි රකාස්ඩවත්ත
වැහිෙල ෙල්රකාටුරව් කාන්තිලතා ෙල්රකාටුව
වැහිෙල්රදණිරේ රෙදර ආරලෝක අරේරත්න
ිරක්රම ආරච්චචිලාරේ නිරාෂා අනුරන්දි
ිරක්රම රත්නරේ මලින්ද ිරක්රම රත්න
ිරක්රමආරචිචිරේ දිලානි ඉරේෂීකා
ිරක්රමිංහ ආරච්චචිරේ අරරෝෂා ප්රියාශනි ිරක්රමිංහ
ිරක්රමිංහ ආරච්චචිරේ තාරිකා රනලුා යයවීර
ිරක්රමිංහ ආරච්චචිලාරේ ඩයනි අධුෂානි ිරරේරත්න
ිරක්රමිංහ ආරච්චචිලාරේ නිස්ංස්ලා ස්දමාලී
ිරක්රමිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ඉන්දිකා නිලන්ති දිස්ානායක
ිරක්රමිංහරේ දිිකා ස්ජිවනි ිරක්රමිංහ
ිරක්රමිංහරේ හේෂනි රහඩමන්ති ිරක්රමිංහ
ිරක්රමසුීය ආරච්චචිරේ මයුී ස්ස්ාදරි රපරේරා

937251653v
199262201590
945043628v
935032237v
927970490v
925500305v
846374264v
199431102142
948603160v
932233576v
915081789v
198811710020
199229603240
927290960v
199469300822
888560580v
937763174v
945943122v
905250345v
877513700v
918233075v
897073412v
857353218v
908163338v
911943190v
917630623v
936342094v
895883298v
921791356v
938514380v
882502503v
905464663v
907312720v
199468902386
927063611v
886263520v
927801612v
198762703276
935801958v
868283815v

ිරක්රිංහ රායපක්ෂ මුදියන්රස්ඩලාරේ අංරොඩ රෙදර දිනුෂිකා සුදේෂිනි ිරක්රමිංහ

946961337v

ිරක්රිංහ ිරදාන පතිරණරේ ස්මාධික උත්පලා ිරක්රිංහ

936511317v
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ිරඡයමුනි අරේෂා කුමාරි රාඡකරුනා
ිරයය ිරක්රම කාරියවස්මි රකෞශලයා තිළිණි
ිරරේරකාන් මුදියන්රස්ඩලාරේ තුෂාන්ති ලක්මාලී ිරරේරකෝන්
ිරරේරකාන් මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්ාෙරිකා අමාලි ිරරේරකෝන්
ිරරේරකෝන් මුදියන්රස්ලාරේ තරිදු චාමික ිරරේරකෝන්

ිරරේිංහරේ නිලූකා ලක්මිණී ිරරේිංහ

897184206v
868253134v
946690392v
825854053v
199026600895
808003880v
915182941v
887002541v
887123624v
199311101256
847333774v
937693567v
926391542v
936993400v
925552518v
198958300895
912893260v
197559102476

ිරරේසුන්දර දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ අචලා ප්රියදේශනී රේමරත්න

955123085v

ිරරේසුන්දර දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ රත්යා හේෂනී රේමරත්න

935481007v

ිරරේසුන්දර මුදියන්රස්ඩලාරේ තුෂාරි ිරරේසුන්දර
ිරරේසුරිය ආරච්චචිලාරේ රහඩමමාලා දිලිනි කුමාරි ිරරේසුරිය
ිරරේරස්ඩකර මුදියන්රස්ඩලාරේ තුෂාරිකා කුමුදුනි ිරරේරස්ඩකර
ිරතාණරේ නුවන් ්රීකාන්ත
ිරතාන ලියනරේ රනලානි තිෂාරා
ිරතානරේ දිරන්ෂා ප්රභාාක්මී රණතුංෙ
ිරදානලාරේ ස්නත් නන්දන ිරරේරත්න

895481610v
938104050v
817604358v
893064354v
935420300v
797182478v
930053996v
885700128v
937151837v
928292355v
906722640v
199058500270
925491810v
917651353v
916221843v
886853548v
866100859v
883203879v
915800351v
946080942v
920221017v

ිරරේරකෝන් මුදියන්රස්ඩලාරේ අරනෝමා දමයන්ති
ිරරේරකෝන් මුදියන්රස්ඩලාරේ චන්දිමා දිල්රුක්ෂි ිරරේරකෝන්
ිරරේරකෝන් මුදියන්රස්ඩලාරේ ශෂිනි මධුවන්ති
ිරරේතුංෙ මුදියන්රස්ඩලාරේ මධුමාලි නිස්ංස්ලා කුමාරි
ිරරේතුංෙ ලියනරේ දිරන්ෂඩ හෂාන් ලියනරේ
ිරරේරත්න බංඩාරේ ලක්ෂිකා නයනි ිරරේරත්න
ිරරේරත්න මුදියන්රස්ඩලාරේ යනිතා මදුෂානි ිරරේරත්න
ිරරේිංහ රේඩිරේ ියන්තිකා ිරරේිංහ
ිරරේිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ දිලූකා සුදේශනී ිරරේිංහ
ිරරේිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ප්රියන්ත කුමාරි ිරරේිංහ
ිරරේිංහරේ ඉෂාරා මධුෂානි ිරරේිංහ
ිරරේිංහරේ චතුරංෙ ප්රස්න්න ිරරේිංහ

ිරදාරන්රාලලාරේ නිස්න්නලා කුමාී බංඩාර
ිරනදයා ලාලනි අරේරත්න
ිරමලදාස්රේ ීවා හේෂනී දිස්ානායක
ිරමලරත්නරේ ලක්මිණී ුද් ධිකප්රභාා ිරමලරත්න
ිරමලිරි ආරච්චචිරේ තිළිණි කුමාරි
ිරමලසූරිය මුදියන්රස්ඩලාරේ මුදිතා ලක්මාලි
ිරමලරස්ඩකරරේ ප්රියංකාකා ලක්මාලි
ිරමලරස්ඩනරේ ප්රමිලා ගීතානී ිරමලරස්ඩන
ිරරරකෝන්රේ රුිරනා ස්ඳමාලි ිරරරකෝන්
ිරරිංහරේ ජිවනි ිරරිංහ
ිරරරස්ඩකර මුදියන්රස්ඩලාරේ කසුන් ම් දුම බණ්ඩාර
ිරරිදුකාර රෙදර නිරාෂා රස්ව්වන්දි රස්ඩමවේධන
වීරේරකෝන් මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්චිත්රා රස්ිරවන්දි ිරරේරකෝන්
වීබැ් ර්  රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ධනුෂඩක ස්මීර ිරරේරත්න
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වීරරකෝන් මුදියන්රස්ඩලාරේ මරහඩෂිකා උදයංෙනී
වීරරකෝන් මුදියන්රස්ඩලාරේ මිහිදු මධුවත්ත වීරරකෝන්
වීරරකෝන් මුදියන්රස්ඩලාරේ ශතිකා හේෂනී

ශ්රස්ඩධා ිරිපාලි ලියනරේ

946441406v
931291602v
815262646v
935711100v
888332170v
885950485v
905841432v
767482493v
916692781v
890793061v
198355301384
926041541v
932763508v
936351697v
922964394
915021689v
853472190v
197870802661
916243294v
915042880v
798291947v
915703224v
897643634v
955054210v
947252739v
199052802450
936210554v
955892747v
937960956v
876212560v
918623590v
920602754v
922794693v
888302190v
857252900v
783073536v
926912011v
199515902749
928023958v
888023631v

ශ්රි චන්රරත්නායක යාපා මුදියන්රස්ඩලාරේ අනුත්තරා මධුභාාෂිණි උඩරවල

906613654v

වීරරකෝන් මුදියන්රස්ඩලාරේ සුමාලි කාංචනා වීරරකෝන්
වීරරෙදර හේෂණී නිරරෝෂිකා රණිංහ
වීරබාහු මුදියන්රස්ලාරේ දීපීකා කුමාී කරැණාරත්න
වීරිංහ ආරචිචිරේ රදාන් ියුමි හංිකා වීරිංහ
වීරිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ යයලලිතා
වීරිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ නිරරෝෂා කුමාරි රණිංහ
වීරිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්ීව කුමාර වීරිංහ
වීරිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්ාෙරිකා කල්යාණි ගුණතිලක
වීරිංහ හේෂණී දිල්රුක්ෂි දිස්ානායක
වීරිංහ රහට්ටිආරචිචිරේ නිරරෝෂන් වීරිංහ
වීරිංහරේ ඉරේෂා දුලාංයනී වීරිංහ
වීරිංහරේ මරහඩෂඩ ස්ංීව වීරිංහ
වීරිංහරේ සුෙන්ධිකකා මධුෂානී වීරිංහ
වීරසුන්දරරේ ඉරරෝෂන් ර් ශප්රිය වීරසුන්දර
වීරසුරිය ෙලිටරෙදර ෙංොනි දමයන්ති මැණිරක්
වීරරස්ඩකර මුදියන්රස්ඩලාරේ සුභාාණි රංෙනී මැණිරක් වීරරස්ඩකර
වීරරස්ඩකරරේ ප්රදීපා ලලිත් වීරරස්ඩකර
වීරරස්ඩකරලාරේ සුමුදු මධුශානී වීරරස්ඩකර
රවදකාර රෙදර මධුෂිකා ්රීමාලි රවදරේ
රවදරේ අනුෂඩකා ලක්මාලි
රවලරෙදර රශඩමි ඉෂාරා රස්රනිරරත්න
රවරහරේ රෙදර තමාරා දිල්රුක්ෂි
රවෝල්ටේ යයවේධනලාරේ ඉරේෂා මධුභාාෂනී රේමරත්න
ශශිකා ස්දමාලි රවලරෙදර
ශශිප්රභාා රුවන්මලී දයානන්ද
ශෂිකලා රුවන්ති යයවේධන
ශෂිකා නදීෂානී ලියනරේ
ශෂිනි ලශිකා අතුරකෝරල
ශානක කුමාර ගුණරස්ඩන
ශාන්ත ධේමිරිරේ තුිත නලින්ද ධේමිරි
ශාන්තිලාල්රේ ඉෂාරා ලක්මාලි ශ්රිලාල්
ශාමිනි දීේතිකා ිරිරස්ඩන
ශාමින්ද ස්මිපත් රහිිආරචිචි
ශාලිකා නිමන්ති රස්නිරරත්න
ශාලිත දිල්ශාන් යයසුන්දර
රශහානි ධනුෂිකා ධේම ්රී
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්රී චන්රරස්ඩකර අතපත්තු මුදියන්රස්ඩලාරේ තිලානි ශානිකා චන්රරස්ඩකර

867532102v

්රීමති ප්රියදේශණි දිස්ානායක
ෂලිනි මධුෂිකා සුභාිංහ
ස්කාබැදි මුදියන්රස්ඩලාරේ නිරරෝෂා ස්දමාලි බංඩාර

ස්මරරකෝන් මුදියන්රස්ඩලාරේ ෙයනි ඩිලුක්ෂිකා

857933532v
947871633v
917412197v
887152373v
947872524v
917090076v
907320880v
898312860v
896573837v
936920861v
847792809v
936372970v
936551955v
903273720v
770390168v
946321133v
845690235v
927101351v

ස්මරරකෝන් මුදියන්රස්ඩලාරේ මදුශාන්ත නුවන් ුද් ධිකක රස්ඩනාරත්න

932220776v

ස්මරතුංෙරේ යනක ප්රදිේ ස්මරතුංෙ
ස්මරුලිරේ නිලක්ෂි මධුමාලි ප්රනාන්දු
ස්මරේුලිරේ ස්ජිත් අනුෂඩක
ස්මරරත්නරේ දිස්ඩනා ස්මරරත්න
ස්මරවීර උුලුිරමලරේ චමින් ිරන්දික උුල්ිරල
ස්මරිංහ ආරච්චචිලාරේ ඉෂාරා මදුමාලි ස්මරිංහ

ස්හරා දිල්රුක්ෂි අරේිරක්රම

933180956v
945301430v
901021490v
897343320v
902240357v
916050720v
928381374v
880741853v
198360802559
931370456v
875161695v
940232716v
199227101593
198477500154
946511412v
937361319v
887163111v

ස්ළුවඩන නිලරමලාරේ ෙලහිියාරව් චන්ිකා ලක්මාලි කුමාරරස්ඩන

937162189v

ස්ාුින් නිහා රේෙමි
ිංෙන්කුට්ටි ආරච්චචිලාරේ ඉරේෂා ස්දමාලි

937032242v
895813095v

ස්ක්රා රේඩිරේ රස්ව්වන්දි ඉස්ංකා යයිංහ
ස්චිනි රකෝෂිලා යයවේධන
ස්චිනි පමල්කා කලංසූරිය
ස්ජිවා ප්රිති කුමාරි යයරත්න
ස්තුරුිංහ ආරච්චචිලාරේ නිස්ංස්ලා මධුවන්ති ස්තුරුිංහ
ස්දමාලි ප්රියංකාකා එදිරිිංහ
ස්රනෝයා වනමලි බටෙල්ල
ස්න්ධයා කුමාරි ප් මිරි
ස්න්ධයා චාන්දනී ිරක්රමරත්න
ස්පරමාදු මහාබාලරේ රුිරනි ශශිකලා ස්පරමාදු
ස්ුමල් බණ්ඩාරරේ ලහිරු ස්දරුවන් ස්ුමල් බණ්ඩාර
ස්මන්ත ිරක්රමිංහ
ස්මරරකාන් මුදියන්රස්ඩලාරේ ේරරාෂා ෂමාලී ස්මරරකෝන්
ස්මරරකාන් රහඩරත්රේ නදීකා ලක්මාලි රනලුමිරදනිය

ස්මාධී නිස්ංස්ලා රකාඩිතුවක්කු
ස්මීර කුසුමි දස්නායක
ස්මුරා සුදේශනී රේමිරි
ස්ාසුදීන් රමාහමඩ් ස්නාස්ඩ
ස්ාසුදීන් ස්ාසුන් නිහාරා
ස්රත් රේමකුමාරරේ ස්ින්ද කාාහාන් රේමකුමාර
ස්රත් බන්දුලරේ ෙයාන් සුෙත් බංදුල
ස්ීුද රිරනෝස්ා
ස්ිකා හේෂනී ිරරේසුන්දර
ස්හිදීන් පාතිමා ස්මීරා
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ිංහ පතිරණලාරේ ඉරාෂඩ අස්ංක කුමාර
ිංහල රේඩිරේ දිල්ිකා ස්ංීවනී
ිංහල රේලි රෙදර මංුලා දේශනී ආරියවංශ
ිංහල ිරරිදු බන්දුලරේ ිරිරස්ඩනරේ ස්ංජිවනි දිල්රුක්ෂි
ිංහලරේ අචිනි සුදන්ර් ිර
ිංහාර මුදියන්රස්ඩලාරේ ඉරේෂා ප්රියදේශණී නවරත්න
ිතාරා මල්ජිනි වීරතුංෙ
ියඹලාෙහ රෙදර, මරහඩෂිකා ලක්මානී චන්රිරි
ියඹලාෙහ මුලරෙදර නිස්ංස්ලා රහඩමමාලි රණිංහ
ිරිදාස්රේ නිරරෝෂා ලක්මිණී දිස්ානායක
ිරිනාෙ අරේගුණරස්ඩකරලාරේ ඉෂාරා හේෂණී අරේගුණරස්ඩකර
ිරිපතුල් ර් වරේ නිරරෝෂණී ස්දීකා අරේිරි
ිරිපාලරේ තිළිණි ියදේශණී වීරිංහ
ිරිපාලරේ දිරන්ෂඩ රිරන්ර රත්නායක
ිරිපාලරේ නිරූපමා මධුවන්ති රස්ඩනාධීර
ිරිපාලරේ මධූෂා ඥානිරි
ිරිපාලරේ රානකා ස්දමාලි රස්ඩනාධිකර
ිරිරාය තිලකරත්නරේ වත්ස්ලා රන්මලී තිලකරත්න
ිරිවේධන ආරච්චචිරේ ස්මිර ස්මිපත් ිරිවේධන
ිරිවේධන ප්රතිරාය මුදියන්රස්ඩලාරේ චතුරාණි ඉලංෙිරි
ිරිවේධන ප්රතිරාය මුදියන්රස්ඩලාරේ ිතුමිණි ්රී ප්රභාානි
ිරිවේධනරේ ෙයාන් චානක දිස්ානායක
ිරිවේධනරේ යිත ෙයාන් ිරිවේධන
ිරිවේධනරේ රජිත මධුවන් ිරිවේධන
ිරිවේධනරේ ස්ාලිකා ිරිවේධන
ිරිරස්ඩනරේ දීිකා ප්රිත්මාලි ිරිරස්ඩන
ිරිරස්ඩනරේ නදීකා ලක්මිණි කුමාරි
ිලාුද රාලලාරේ නිෂානි රුවන්තිකා රණතුංෙ
ිවරන්ෂඩ රන්ඡිදා
ිව්රාලලාරේ රෙදර සුෙන්දිකා සීලව න
සුෙතදාස්රේ හිමාලි හංස්න්තිකා ස්ංජිවනි සුෙතදාස්
සුෙතපාලරේ පිරත්රා රස්ිරවන්දි සුෙතපාල
සුෙතපාලරේ සුරාධ ප්රියදේශන සුෙතපාල
සුෙත් මධුස්ංඛ රණබාහු
සුෙලපාලරේ නිරංයලා ප්රියදේශණී
සුයානි රුවන්තිකා කුමාරිංහ
සුජිත් දේශන කුමාරිංහ
සුර් ශි මාරෙදර ෙමරේ
සු් දවඩන කලුවලාරේ ස්ාරධා සුභාාෂිණි යයරස්ඩන
සු් දහාමිලාරේ ලතිකා ප්රියදේශණි ගුණපාල
සු් ධහාමිරේ ධනුෂඩක
සුනිල් අරේරත්නරේ අරස්ඩල ිරදුරංෙ අරේරත්න

920191568v
925570273v
907420639v
947052500v
897864134v
896291998v
886864396v
905891286v
935562937v
896650637v
199468500942
897970317v
907961184v
871403074v
945872845v
916872607v
925762768v
198279900299
920430287v
927623846v
878192850v
920290957v
930192180v
932622971v
926852513v
946131440v
887372829v
947662287v
936801390v
878372069v
915560113v
938010943v
9314422473
922470138v
927631598v
937072724v
922032858v
918584145v
927733820v
198277103325
922972370v
920492959v
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සුනිල් යයවීරරේ අස්ංක ප්රභාාත් යයිරර
සුනිල් දිස්ානායකරේ දිලිනි රස්ාදරි දිස්ානායක
සුනිල් ප් මිරිරේ දිනුශිකා අනුරැ් ධිකක ප් මිරි

සුරේනි යයරත්න
සුරලෝචනා ලක්මාලි බණ්ඩාරනායක
සුරලෝචනි දීේතිකා කුමාරි රස්නිරරත්න
සුවන්දිරක්කාර රෙදර නිේමලා කුමාරි ප්රියදේශණි
සුිරමාලි ශෂිකලා ිරිමාන්න
සුරස්ව් රහඩවරේ සුමුදු කුමාරිංහ
සූරියපාලරේ මරහඩෂඩ ස්ඳරුවන් සූරියපාල
රස්නරත් බාලසුරියරේ ධනුෂඩක ප්රියදේෂන

931362097v
938150672v
915662927v
920640206v
936342302v
916500718v
947941992v
925203629v
916872895v
927794519v
955190610v
930093050v
928362574v
947013378v
199053102057
775980044v
888551492v
199355301586
198909400790
199216404515
920600115v

රස්නිරරත්න රෙෝමර මුදියන්රස්ඩලාරේ රකෞශලයා නදීශානි වීරිංහ

9178664250v

රස්නිරරත්න රෙෝමර මුදියන්රස්ඩලාරේ නිශාන්ත ලක්මාල් රස්නිරරත්න

932881888v

රස්නිරරත්න මුදියන්රස්ඩලාරේ අස්ංක බණ්ඩාර රස්නිරරත්න
රස්නිරරත්න මුදියන්රස්ඩලාරේ කුමුදු වාස්නා ිරිරස්ඩන
රස්නිරරත්නරේ ප්රියංකා දිස්ානායක
රස්නිරරත්නරේ සුීවා ස්ංීවනී
රස්රනිරරත්න බණ්ඩාරේ ලහිරු කැලුා රස්රනිරරත්න

862942590v
937303157v
768243158v
847500182v
932544059v
945643510v
878333160v
866700559v
926113046v
887173516v
887621225v
940260868v
763340783v
895941190v
198971700981
940283228v
857482743v
847233362v

සුනිල් රේමරත්නරේ ස්ඳුන් මධුස්ංඛ රත්නායක
සුනිල්රේ ්රීම න රැවන්තිකා ප්රිදේස්නී
සුුරාචිචි කංකානමිලාරේ යීතා ස්ංජිවනි කුමාරිංහ
සුබිංහ ආරචිචිරේ අස්ංකා ස්ඳමාළි සුබිංහ
සුභාිංහ ආරච්චචිරේ සුදීස් ලක්මාලි සුභාිංහ
සුභාිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ නිරාෂා චාමලි
සුභාිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ මධුෂාණි ප්රියංකාකා
සුමනදාස්රේ දිනුෂානි තාරකා කුමාරිංහ
සුරිය කුමාරිංහ මුදුයන්රස්ඩලාරේ දුලාන් ුද් ධිකක රනවක
සුරේක්ෂා ස්ජිවනි ගුණරත්න

රස්රනිරරත්න බණ්ඩාරලාරේ යරශෝධා ස්ඩවේණමාලි
රස්රනිරරත්නරේ රස්ෞමයා දිල්රුෂී රස්රනිරරත්න
රස්රුරොල්රල් මුදියන්රස්ඩලාරේ නිලූෂා ප්රියදේශනී අලහරකෝන්
රස්ල්ලා හන්දිරේ පත්මිකා රස්ාංයලී ගුණරස්ඩන
රස්ව්වන්දි රකෞශලයා සුභාිංහ
රස්ඩනආරච්චචි වලමුණි ආරච්චචිරේ නිල්මිණි ස්දරේඛා
රස්ඩනක රාලලාරේ ස්ඳුන් මධුරංෙ කරුණාරත්න
රස්ඩනරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ වස්න්ත චන්රිරි
රස්ඩනාධීර පතිරන්නැහැලාරේ චමිලා තුෂාී ඡයරත්න
රස්ඩනාධීරරේ නිේමා ප්රියභාාෂී රකෝදාරොඩ
රස්ඩනානානක මුදියන්රස්ඩලාරේ ක්රිශාන්ත ඉදුනිල් රස්ඩනානායක
රස්ඩනානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ දිල්රුක්ෂි රස්ඩනානායක
රස්ඩනානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ නදීකා ශයාමලී රස්ඩනානායක

36

රස්ඩනානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ හේෂණ ුුදදු කුමාර රස්ඩනානායක
රස්ඩනානායක රහට්ටිආරච්චචි චන්දිමා ප්රියදේශනී
රස්ඩමිංහ නවරත්න චන්රරස්ඩකර වන්නිනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ යයනි ශෂිකලා
රස්ඩනාරත්න

931772708v
199370600645

රස්ඩමිංහ නවරත්න වන්නිනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ මරහඩෂා ප්රියදේශනී

886943148v

රස්ඩමිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ නදුන් දේශ කුමාරතුංෙ
රස්ඩමිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ රනරංයලා කුමුදුනි දස්නායක
රස්ඩමිංහ වන්නිමුදියන්රස්ඩලාරේ කල්පනී හංස්මාලී රස්ඩමිංහ

920140238v
199278201800
946931705v
895983020v
876911868v
199103300284
897920646v
942942877v
937992610v
792084583v
876743558v
198856403418
917030600v
897522713v
988200513v
911683075v
197953400904
885943225v
945751401v
867732888v
845773629v
925521060v
918321373v
938192340v
855461927v
198261202099
892214301v
915311172v
198284601419
946441481v
890540791v
197908001520
945870516v
946623504v
896953940v
927743949v
935183189v

රස්ඩහු දාවුදු මසීහා පරිිරන්
රස්ාමිරිරේ ලක්මිණී ුද් ධීකා රස්ෝමිරි
රස්ාරලෝකාර මුදියන්රස්ඩලාරේ දිනුෂ මධුස්ංක බණ්ඩාර
රස්ෝමතිලකරේ ශ්රිමාලි රස්ෝමතිලක
රස්ෝමපාලරේ ස්ජිව ලලිත් කුමාර
රස්ෝමරත්නරේ අචලා ප්රශාදි රස්ෝමරත්න
රස්ෝමිරිරේ දිලිේ නිලන්ත රස්ෝමිරි
රස්ෝලංෙ ආරච්චචිරේ රමයා කාන්ති වසුන්දරා
ස්ඩවේණා ුද් ධිකකා රකාටුරව්රෙදර
හංකාඩ් රෙදර නිවංකා ප්රභාාශඩවී
හක්මන වලිරරව් ුෂඩපාංයලී කුමාරි හක්මන
හටන් ආරච්චචිලාරේ රුවනි චාමරි
හදුන් කුිිරේ ඉෂාන් අනුෂඩක කුමාර
හදුන්කිරි කුමාරිංහ මුදියංරස්ඩලාරේ තුෂාරි ප්රියදේශනි කුමාරිංහ
හදුන්කිරි කුමාරිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ අරනෝයා නිල්මිණි කුමාරිංහ
හපන් රේඩිලාරේ චන්දිමා ියසීලි
හුආරචිචිරේ රදෝන දිනිති තරි් මා ියුමි කුමාරි ගුණතිලක
හුආරච්චචිරේ දිනුෂා ප්රියදේශනි බංඩාර මැණිරක්
හුෙස්ඩ කුඹුරේ රෙදර නිරව්ෂා කුමාරි ිරමලරස්ඩන
හුෙස්ඩතැන්රන් රෙදර රුවනි ශෂිකලා හුෙස්ඩතැන්න
හුෙස්ඩරවරල් රෙදර ස්ංීවනී අනුරාධා
හුරොඩ පන්ඩිතතැන්රන් රෙදර මධූෂා දීෂානි හුරොඩ
හරිස්ඩචන්ර රහඩමන්තරේ නිශංකා නදීශානි ආරියරත්න
හරිස්ඩචන්රලාරේ ුද් ධිකක ප්රස්ා් 
හේශනී ුද් දිකා පීරිස්ඩ
හේෂණි ස්මරජිව
හල්ිට ආරච්චචිරේ ශ්රිනිකා දිල්හාරි
හෂාන් අස්ාත් කාන්
හිංබණ්ඩාරේ අනුරාධ රතන්නරකෝන්
හික්කඩුව මාදුව ගුරුරේ රහඩමමාලා චාන්දනී ධේමරත්න
හිිරෙදර නිමාෂා හංස්නී රූපිංහ
හිිබණ්ඩාරනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ තුලයාණි චතුරිකා යයතිලක
හිිහාමි මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්ශිනි ියුමිකා බණ්ඩාර
හිනිෙල පල්ලියරේ ිරශඩමිකා රනත්ශාන්ති ගුණතිලක

199354600204
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හිඳරොඩමුදියන්රස්ඩලාරේ දසුනිකා හංස්මාලි
හිමාලී දිල්රුක්ෂි වනිංහ

රහඩරත් පතිරණලාරේ සුරන්ත්රා උදයිරි

937033575v
8969700453v
936291341v
905952072v
887290890v
898263436v
948172437v
885861849v
948500612v
886711131v
198853302722
778281384v
925491241v
945460717v
932700505v
886833938v
906323125v
875203398v
893134450v
868540877v
818091663v

රහඩරත් බණ්ඩාර රායපක්ෂ මුදියන්රස්ඩලාරේ චාමිකා දිල්ෂානී රායපක්ෂ

937553331v

රහඩරත් බණ්ඩාරරේ උදිත ප්රස්ා්  බණ්ඩාර ඉලංෙිංහ

852501405v

රහඩරත් බණ්ඩාරනායක මුදියන්රස්ඩලාරේ නිලුකා කුමුදු කුමාරි රහඩරත්

926534084v

රහඩරත් බණ්ඩාරලාරේ මධුෂිකා රස්ව්වන්දි කුමාරිහාමි
රහඩරත් මුදියංරස්ඩලාරේ දිරන්ෂා අස්න්ති රහරත්
රහඩරත් මුදියන්රේලාරේ ස්මන්තා ප්රියදේශනී රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ අඡිත් රාඡපක්ෂ
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ අනුරු් ද චාමර රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ අනුෂා ශයාමලි රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ අරනෝෂා උදයංෙනි ගුණරස්ඩකර
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ඉමල්කා සුදේශනි ඒකනායක
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ඉරේෂා ියුමිණි රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ඉෂංඛා මධුෂානී රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ඉසුරි උදාරා
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ඉසුරු ප්රතිභාා
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ උදාන ධීමන්ත රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ උදානි කාංචනා රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ උර් ශිනී හස්ාරා ිරමලවීර

938462151v
866782636v
876250420v
832714674v
198232704599
199083701232
878102835v
915681433v
865911955v
928634590v
918032266v
920472710v
881260131v
198155501389
927623420v

රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ රකෝරරල්රෙදර මයුරි හංිකා කුමාරි රහඩරත්

948551845v

හිමිහාමි මුදියන්රස්ඩලාරේ ප්රවීනා ප්රස්ාදිනි ිරරේරත්න
හිස්ඩවැල්ල කංකානමිරේ ඉරේෂා ස්දමාලි
හුල්හිි රෙදර අනුෂා දමයන්ති
රහිි ආරචිචිලාරේ දිලිනි තාරුකා
රහිිඅරච්චචිරේ යනනි තත්ස්රණි වීරරකෝන්
රහිිආරචිචිරේ තිලිණ ියුමාලි රහිිආරචිචි
රහිිආරචිචිරේ නිස්ංස්ලා මධුමාධවී
රහට්ටි ආරච්චචිලාරේ ස්සී ප්රභාා උදයංෙනි
රහට්ටි මුදියන්රස්ඩලාරේ මාලිකා නිරංයනී චන්රපාල
රහට්ටිආරච්චචිරේ ෙයානි දිස්ඩනා කුමාරි රහට්ටිආරච්චචි
රහට්ටිආරච්චචිරේ ෙයුා මාරි රත්නායක
රහට්ටිආරච්චචිලාරේ රස්ෞමයා ප්රියංකාකා කුමාරි
රහන්ද ිරතාරණ අශාන් ප්රියංකර
රහන්ර ිරතාරණරේ ස්ෞෂාණි රස්ඩපාලිතා
රහඩනක රාලලාේ තිලංකා නිමාලි ිරරේරත්න
රහඩරන් රෙදර කාතානි කුමාරි
රහඩරන් රෙදර සුරාේ රරාෂාන් උපතිස්ඩස්
රහඩමමාලි යයශානි රයෝරිස්ඩ එදිරිිංහ

38

රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ෙන්ඩිරේ රෙදර ලක්මාලි මරහඩෂිකා මධුවන්ති

857433289v

රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ෙන්නිරල් රෙදර අරශෝකා වනමලී බස්ඩනායක

896773640v

රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ෙයාන් චින්තක රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ චතුරංෙ මිහිරාන්

883073754v
940682797v
926711113v
898013804v
896250590v
198461001063
946141674v
921693400v
915901727v
928431223v
940742382v
895351024v
198965901673
936542697v
916260962v
198868203720
198965601235
885120822v
862373367v
921190310v
925113182v
916502850v
907172244v
916304218v
857793854v
913144260v
917694346v
878062701v
198255904345
932661594v
955813960v
966740841v
827153591v
936641938v
913442415v
932741962v
199185102248
918611940v
928022153v

රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ චතුරංෙනී සුභාාෂණී ධනපාල
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ චන්දිමා හේෂණී රහඩරත්.
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ තක්ෂිලා නයනදේශනි රත්නායක
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ තමාරා දමයන්ති රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ දිනුක්ෂිකා බංඩාර
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ දිලාන් මදුස්ංඛ රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ දිලිනි දිල්රැක්ෂි රහඩමන්ත
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ දීපා ශ්රියානි රස්රනිරරත්න
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ධනුෂඩක ස්දරුවන්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ නදිකා ප්රියදේශනි රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ නදිකා රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ නිරාෂා කුමුදුමාලි රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ නිලන්ති මධුෂානි රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ නිලූකා කුමුදිනි රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ නිල්මිණි කුමාරි දයාරත්න
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ නිශානි ධේමරත්න
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ නිශාන්ත ලක්ෂඩමන් රස්නිරරත්න
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ නුවන් ප්රස්ා්  ිරරේරත්න
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ පිරත්රා මධුෂානි රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ප්රියංකාකා රකෞශලයා
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ුද් ධිකකා මධුශාණී කුමාරි රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ මදුෂිකා ුද් ධිකනි රණිංහ
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ මධුවන්ති රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ මධුශංක රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ මධුශිකා දිලානි රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ මාරනල් රස්ව්වන්දි අරේවේධන
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ රස්ාංකා නිස්ංස්ලා රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ රරාෂාන් මධුරංෙ අරේරත්න
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ලක්මිණි රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ වාස්නා කුමාරි රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ශ්රියානි
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්චිනි දේශිකා රහඩරත්
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්ජිත් ප්රියශාන්ත බණ්ඩාර
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්න්දීප චතුරංෙ
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්මුරා මිහිරාණි අරේිංහ
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ සුභාාෂීණී කුමාී
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ හිමාලි චතුරංෙනි රහඩරත්
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රහඩරත් මුදියාන්රස්ඩලාරේ ස්මන්ති කුමාරි
රහඩරත්රපරැම මුදියන්රස්ලාරේ ශශිලා චතුරාණී
රහඩරත්මුදියන්රස්ඩලාරේ රේණුකා ශ්රියානී උභායවේධන
රහඩරත්හාමි ිරදානරේ ඉරනෝකා කුමාරි යයතිලක

රහඩවා ස්හබන්දුරේ හේෂන උදයකුමාර
රහඩවාරදලරේ හිරුණි හස්රංො
රහඩවාිරතාරණරේ පරබෝදයා නිවේානා රහඩවාිරතාරණ
රහාදමුණි රිකා ප්රියදේශනී ද ිල්වා
රහාරතල් රේඩිරේ උර් ණි රස්ව්වන්දි යයරංයනී
ස්කුන්තලා රුවන්මලී ගුණවේධන
Abdul Azeez Fathima Sameera
Madhar Saibu Sihara
Majeedu Haja Mohidheen
Me Muhamad Thoufeek Najla Banu
Mohammadu Junaideen Fathima Nifana
Mohiyadeen Kani Ilmudeen
Msඅාබලංරොඩ ලියනරේ එරංො නිරරෝෂිනි ලියනරේ

808065347v
885981488v
197870902853
197952901040
887392358v
932412454v
946173789v
898553680v
856321797v
920672310v
925772801v
898472612v
198866002855
930473421v
957151892v
925510629v
888543309v
908660498v
925041254v
886702728v
817162045v
883061195v
927091615v
927652609v
930502910v
936491502v

Muhammadhu Shafi Marikkar Muhammadhu Imthath Marikkar

942240945v

Muththu Mohomed Faseeha
Nagoor Pichchei Rizwana Bivi

958331932v
905691830v
940824427v
880415158v
822233872v
920084087v
870392974v
892213380v
928461521v
955142470v
857594320v
927973014v
876460963v
8856821224v
918320261v

රහඩවා ඕබඩරේ ශෂිකලා යයරකාඩි
රහඩවා කන්ඩන්ිරලරේ ස්ජිත් නුවන් ියරස්ඩන
රහඩවා ොල්ලරේ තිලිනි වත්ස්ලා කුමාරි කරුණාරත්න
රහඩවා ොල්ලරේ මිහිරි නිස්ංස්ලා රහඩවා ොල්ලරේ
රහඩවා ර් වරේ සුිලා සුරලෝචනා
රහඩවා රණිංහරේ මංුල රණිංහ
රහඩවා වඩුරේ චමුදිකා කල්පනි
රහඩවා වතුිටරේ චානිකා කුමාී යයිංහ
රහඩවා වස්ා ුවක් ිියරේ අරනෝයා යයිංහ

Rev කහටෙස්ඩදිකාලිය රස්ෞමයරත්න හිමි
Rev තිේබටුරව් නන්දාරාම හිමි
Rev ුයය ඉගුරුවත්රත් ධාමානන්ද හිමි
Rev ුයය රමාරවැරව් රස්ෝරත හිමි
Rev රබල්රොඩකන්ර්  නන්දරතන හිමි
Rev මිහින්තරල් සීල රතන
Subair Fathima Sihara
Wahabdeen Fathima Safa
අෙරලරපාල මුදලිරේ සුරන්ත්රා ඉරුදිනි කුමාරි
අධිකකාරි මුදියන්රස්ඩලාරේ කලුහාමිරේ ඩල්ි නුවන්තිකා අධිකකාරි
අරේරකාන් මුදියාන්රස්ඩලාරේ ශනිකා වත්ස්ලා අරේරකෝන්
අමරින්හරේ රි් මා තරංෙනී අමරින්හ
අමරිරි මුණිංහලාරේ මාලිකා දිලිනි කුමරි
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අලුත් ෙමරේ නිස්ංස්ලා අනුරාධා ෙමරේ
ආෂා මධුෂානි ිරක්රමිංහ
ඉමියා රාලලාරේ ියුමි ප්රස්ාදි දයාරත්න
ඊ එා තනුයා ස්දමාලි ඒකනායක
උඩරහඩවා හැටරේ ස්තයා ලංකා කුමාරි ිරිවේධන
උයරන්රේ දිලිනි රුවනිකා ද ිල්වා වීරරත්න
එරේරතාට අතුරකෝරලලාරේ ලක්ෂිකා රජිනි අතුරකෝරාළ
එරබ් ර් රොඩ ිරදාරනලාරේ මල්ෂාණී හිරුණිකා
ඒකනායක මුදයාන්රස්ඩලාරේ හේෂනි මැණිරක් ඒකනායක
කටුරකාලිහ ෙමරේ පිරත්රා මධුමාලි
කරුණාරත්නරේ උදයංෙනි කරුණාරත්න
කලුවරආරච්චචිරේ ඉදුනිල් අනුරු් ධිකකා නිශාන්ති කලුආරච්චචි
කිශානි පූේණිමා ෙලහිිය
කුමාරිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ අස්ංක කුමාරිංහ
කුමාරිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්කිලා ප්රියංෙනි කුමාරිංහ
කුළුපන රදාඩංරොඩරේ රස්ෞමයා දිල්රුක්ෂි රදාඩංරොඩ
රකාට්ටටරොල්රල් රෙදර මංෙලිකා ගුණරත්න
ෙමආරච්චචිරේ කල්්ඩ යාණි ප්රියදේශනී ෙමආරච්චචි
ෙලරොඩ මුදියාන්රස්ඩලාරේ ආිරි ප්රියංක
ගුණරත්නරේ ස්යාන් ප්රවීනා ගුණරත්න
චන්රරස්ඩකර මුදියාන්රස්ඩලාරේ ඉෂාරා මධුෂානි චන්රරස්ඩකර
යයවේධන රකෝරලලාරේ දුමින්ද ප්රභාාෂන යයවේධන
තිස්ඩස් මුදියන්රස්ඩලාරේ රෙදර අනූෂා නිලන්ති බංඩාර
රතන්නරකෝන් මුදියාන්රස්ඩලාරේ සුභාාෂඩ ලක්ෂිත ගුණරත්න
දිලානි ප්රදීිකා රක් ිරතාරණ
දිස්ානායක රෙදරන නිශානි දිරන්ශා තිලකරත්න
දිස්ානායක මුදියන්රස්ඩලාරේ ස්ජිත නුවන් බණ්ඩාර දිස්ානායක
දිස්ානායක මුදියාන්රස්ඩලාරේ තරංෙ චතුර බංඩාර
දිස්ානායක මුදියාන්රස්ඩලාරේ සුදාරා සුරනත් යයරකාඩි
දුලාරි රන්පාලි දිස්ානායක
දුෂාන්ති දාමිකා රස්ඩනාරත්න
රදාන් බණ්ඩාරනායකරේ චංචලි මධුමාලි බණ්ඩාරනායක
ධේමරස්ඩනරේ රස්ව්වන්දි ප්රස්ාදනි ධේමරස්ඩන
නුමුදීන් මු නෆා
නවරත්න මුදියන්රස්ඩලාරේ ප්රදිප රකෞශලය
නිමල් චන්රිරිරේ නදීරා දිල්හානි ඒකනායක
නිරාෂා දුලාංයලී රායකරුණා
පල්රල්හිත්තරරෙදර රරෝශන් රකෞශලය ිරමලිරි
පාරුක් රමාහමඩ් ිරරෝස්ඩ
ිටුවල කංකානාලාරේ මදාරා ුෂඩප කුමාරි
ුංචි බණ්ඩා රවල්ිරරනලාරේ නදීෂා ලක්මාලි යයතිලක
ුයය කළුන්දෑ ස්මිත හිමි

905450395v
916460635v
958131461v
866440506v
907550940v
886871589v
906491834v
905693093v
905672177v
945732164v
815512570v
876593122v
907090221v
198301600710
947811444v
896561812v
877190730v
198559202703
821093317v
199232100520
916792034v
921751532v
947950134v
922121168v
8975813445v
936000932v
920990070v
871330433v
932712040v
767810318v
866261130v
885792170v
935881811v
926893041v
900214189v
917771936v
907722872v
199403100245
199119203815
858242290v
928141608v
872740805v
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ුේණිමා තරමෝදනී වෑරොඩරපාල
පූයය නුෙරොල්රේ රත්නිරි හිමි
පූයය ස්ාදරෙම ධාමරතන හිමි
රපරුා මුත්තලාරේ මරහඩෂඩ මනුරංෙ කුලරත්න
රබාරැල්රල් රෙදර චිල්මි චාමිකා ශයාමලී
රබෝෙහ රකාටුරව් රෙදර හේෂණි දිිකා ඒකනායක
මල්වත්රත් රෙදර ප්රරමෝධයා භාාෂීණි නිශඩශංක
මහදුරරේ ප්රදීේ ප්රස්න්න කුමාර
මාරිංහ ආරච්චචිරේ තිළිණ මධුෂංක

916443501v
198615004255
198929300783
199009404969
956200946v
915512810v
926833022v
921170076v
920771840v

මැද රෙදර රත්නායක මුදියාන්රස්ඩලාරේ අචලා ඉන්දිවරි රත්නායක

945512474v

මුතුෙල් රේඩි දුරයලාරේ ස්න්ධයා ප්රියදේශනි රස්ෝමරත්න
යටවර රෙදර නදිේ කුමාර
ය් රදහිරේ හෂානි ෂේමිලා ද ිල්වා
යාපා රොඩමුන්න ආරච්චචිරේ නිරාෂා මධුෂානි
රත්නමලල යස්පාලරේ ස්මාදි ස්ාරංො රත්නමලල
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ තනුයා ධනංයනි ආරියරත්න
රත්නායක මුදියන්රස්ඩලාරේ හිතා කුමාරි රත්නායක

876461692v
881700077v
955303849v
897141914v
845751170v
199151700994
915400698v

රත්නායක මුදියාන්රස්ඩලාරේ පලිහවඩන රෙදර ලහිරු චමින්ද ප්රියදේශන

931482904v

රන්වඩා මුදියන්රස්ඩලාරේ ෙංො ක්රිෂාන්ති බණ්ඩාරනායක
රායකරුණාරේ තිලිණි චතුරිකා රායකරුණා
රායපක්ෂ පතිරණරේ රනලුනිකා ඉෂානි බංඩාර තිලකරත්න
ලස්ාන්ති රන්දිමා රකෞමදී රාරි රකාඩිතුවක්කු
රලව්රල් යමානා රෙදර තාරකා දුලාරි සුමනදාස්
වදුරව මුදියාන්රස්ඩලාරේ ධනුෂඩක කුමාර ආරියදාස්
වනිෙනායක පතිරන්නැරහඩලාරේ නන්දාවති වනිෙනායක
වේණකුලසුරියරේ රදාන් අනුපම උදයංෙ අරේිරක්රම
වැවරේ රමණි රෆාන්රස්ඩකා
ිරජිතා කුමාරි යයතුංෙ
ිරරේරස්ඩනරේ ලහිරු දේශන ිරරේරස්ඩන
ිරතාන රකෝරාලලාරේ ිරරලෝෂනී නදීෂානි ිරතාන
ිරතාරණ නිලුෂා චතුරංකා
ිරතාරණරේ දිිකා නිශානි රුිගු
ිරමලරත්නරේ කසුන් මිලංෙ ිරමලරත්න
ිරරාේ කසුන් ප්රියංකර කුමාරිංහ

897352354v
887862460v
945491612v
916340737v
936990886v
862872746v
897723794v
862090985v
198359901164
937512554v
932544385v
905270125v
936280200v
827734144v
932912520v
910881663v
946120669v
925690104v
870191898v
931001485v
938332983v
946701130v
926222040v

වීරිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ නදීෂා ස්ඳමාලි රණිංහ
ස්චිනි මලීෂා යයිංහ
ස්මුර මිහිරාේ දිස්ානායක
ියඹලාිිටරේ රදාන් චාලිත යනිත් නිරරෝෂ
සුබිංහ මුියන්රස්ඩලාරේ රකෝෂිලා මධුශානි උදයකුමාර
සුභාිංහ මුදියන්රස්ඩලාරේ දිලිනි වාස්නා කරුණාතිලක
රස්නිරරත්න මුදියන්රස්ඩලාරේ මධුවන්ති රස්නිරරත්න
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රස්යිලාේදීන් රමාරහාම්  රාිත්
හබරෙමුවරේ ස්රලා දේෂනි පීරිස්ඩ
හරිස්ඩචන්ර දිස්ානායකරේ ඔස්ද ුද් ධිකක අමරවංශ
හස්න්තා රකෞශලයා යයරස්ඩන
හිිහාමිල්ලාරේ නිරාෂා මධුවන්ති රණවීර
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ අනූෂා ිරමලසූරිය
රහඩරත් මුදියන්රස්ඩලාරේ ශයාමලී ප්රියංකා ආරියදාස්
රහඩරත් මුදියාන්රස්ඩලාරේ මධුරංකා නදීමා රස්ඩනාරත්න

198008400813
937151780v
892263736v
921283334v
936672728v
197860002966
198962700613
876013657v
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