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NAME NIC 

   Aarif Fathima Naslifa  198970401162 

   Abdhul Gafoor Mohamed Nasfan 923560513v 

   Abdhul Rahman Lebee Fathima Asma 946301779v 

   Abdul Asees Mufeen 199220300987 

   Abdul Asees Muhajira 826454520v 

   Abdul Azaaz Fathima Rizna 847694750v 

   Abdul Cafoor Minhathul Mifthima 868542640v 

   Abdul Gafoor Fathima Sahnas 935431301v 

   Abdul Gafoor Mohamed Ri  An 199524801282 

   Abdul Gapoor Mohomed Fayas 912964019v 

   Abdul Jabbar Aamira Begum 858611539v 

   Abdul Jabbar Mohamed Infas  882803082v 

   Abdul Junaid Abdul Aroos 902161287v 

   Abdul Nijam Fathima Suhara 937203675v 

   Abdul Raheem Fais 901053871v 

   Abdul Saheed Fathima Safna 916430043v 

   Abdul Vahid Silmiya 882802159 V 

   Abdul Wahib Mohamed Saifa 892483183v 

   Abdull Cafoor Mohamed Herath 912161978v 

   Aboo Haneefa Fathinarismiya 937690541v 

   Aboobacker Muhammedu Aroos 853152803v 

   Abul Hassan Mohommed Ilfar 921760582v 

   Abuththahir Fathima Safrina 897173360v 

   Adiriyan Mesthrige Ishara Sri Dilki Costa 905542311v 

   Ajmil Asfara 927370239v 

   Alfar Fathima Saraffa 957400914v 

   Ameen Fathima Zuhra 887970386v 

   Annamalai Yugadharshini 846932445v 

   Badurdeen Farsana Begam 898563278v 

   Baduru Fathima Nasrifa 946680729v 

Puttalam District 
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   Bakeer Mohamed Shifan Rifai  870052626v 

   Devakanth Theepa Archan 935993849v 

   Fainas Fathima Shamila 897562413v 

   Fairoos Sarina Farwin 947501615v 

   Feroskhan Benasir 865941900v 

   Hajara Mohideen Hana 916731795 V 

   Hamdulla Fathimanifsana 938170673v 

   Hameem L  Am Khan 873100915v 

   Herath Mudiyanselage Kalani Prasadika 947942654v 

   Himbutugoda Chathumali Dinojika Navodi Wijayarathna 965270353v 

   Ibra Lebbe Mohamed Hazeem 198522701027 

   Jahufar Fathima Siknas  908071360v 

   Jamaldeen Nisra Bhanu 876842084v 

   Jayakody Arachchilage Pubudu Sampath Jayakody 931500880v 

   Jayasinghe Arachchige Roshan Lakshitha Madhuwantha 950870885v 

   Jeyanathan Indhuja 918540776v 

   Joshap Enthony Rodrigo Mariya Niluka 895361577v 

   Kachchi Mohideen Fathima Fariya  917482845v 

   Kanagarathnam Shailam 888272801v 

   Krishnakumar Anandaraj 923382011v 

   Kulam Mohammed Ishan 911663520v 

   Kunarathnam Safrina  907402673v 

   Lathef Ranusa Farwin 895471372v 

   Malawenna Godage Geethika Malshani Godage 947884298v 

   Manuwel Alponsu Juliyana Samanthi  868633301v 

   Marasingha Mudiyanselage Chinthaka Suneth 881072297v 

   Mohamed Aboothalib Shafna 888433759 V 

   Mohamed Aneefa Aayisha 896933183v 

   Mohamed Ansar Naja Mohamed  930751367v 

   Mohamed Aswer Mohomed Hasmathkhan 1983289001592 

   Mohamed Bakir Raisa Farhath  937051727v 

   Mohamed Caseem Mohamed Farshan 910012029v 

   Mohamed Cassim Mumthaj Begum 796221011v 
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   Mohamed Farook Mohamed Jafran  890544258v 

   Mohamed Haneefa Haneena  865891890v 

   Mohamed Jawath Mohamed Infas 951150347v 

   Mohamed Jiffry Fathima Rukshana  918341781v 

   Mohamed Lafir Rooshan Shahani  826820012v 

   Mohamed Lahir Afrose Banu 935651042v 

   Mohamed Mazeez Mohamed Sajeeth Khan 911284367v 

   Mohamed Misbahu Fathima Fasliya 858203015v 

   Mohamed Mubeen Fathima Fasliha 905352237v 

   Mohamed Nisardeen Mohamed Safran 943003300v 

   Mohamed Niyas Fathima Sa  In 948592045v 

   Mohamed Rafeek Muslina 938171602v 

   Mohamed Saribudeen Fathima Nasmin 926251481v 

   Mohamed Sawahir Shihara 945081260v 

   Mohamed Wahid Fathima Muzaina 906242303v 

   Mohamed Yehiya Fathima Hafsa 948661527v 

   Mohamedu Anifa Fathima Muneera 926032020v 

   Mohammadu Nuhman Fathima Nisfa 947392085v 

   Mohammathu Issatheen Fathima Fasna 938252017v 

   Mohammed Ajwath Zeenathul Mafaza 847924187v 

   Mohammed Akbar Ali Marikkar Fathima Husna Riyasi 925272736v 

   Mohammed Sa  Udeen Naseeha Begum 876971488 

   Mohammed Samuhun Fathima Sahara 956691702v 

   Mohammed Subaid Fathima Mubassira 199067100501 

   Mohmed Hisam Hasma Hasmath Farhana 947780654v 

   Mohomad Sorajudeen Hamas Ahamd 923123296v 

   Mohomed Abdul Cader Safrina Begum 876191997v 

   Mohomed Ameen Mohamed Ashraf Khan 900520603v 

   Mohomed Anwer Fathima Asnas 956431174v 

   Mohomed Kalif Fathima Rihana 906961156v 

   Mohomed Sajahan Fathima Safna 945051361v 

   Mohomed Sirajudeen Mufaz Ahmad 941960570v 

   Mubeen Aslif 903652586v 
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   Mufeethu Fathima Asra 946720640v 

   Mufeth Sazna 926482190v 

   Muhammadhu Hanifa Sarmila Banu 199365001907 

   Muhammed Iqbal Muhammed Arsath 942303017 

   Muhummadu Nisar Sa  Ul Farlina 928332179v 

   Nagoor Gany Mohommed Sukry 198507700131 

   Najimudeen Safran 198916900860 

   Nakeeb Aasha  855610779v 

   Nawfar Fathima Nqwfiya 957230547v 

   Nazeem Mohomed Rimaz 882802159v 

   Nijamudeen Mukarrama 907822125v 

   Noor Mohammadu Abdul Basith 803075506v 

   Sabiyer Fathima Farmila  947270168v 

   Sahabdeen Mahamedhu Iman 198921800431 

   Saiyadu Mohamme Fathima Suraiya 905151932v 

   Sajithu Fathima Asmiya  897013649v 

   Salahudeen Rushaidha 936921760v 

   Saroor Fathima Sherin 945410167v 

   Sebestian Pushparaj Anne Dixiey 946953334v 

   Seihu Sanha Mohommed Asam 942921918v 

   Seinull Abdeen Mohomamed Simzan 910551310v 

   Selwaraja Manoluxmy 905982605v  

   Shahol Hameed Fathima Sharmila 946500011v 

   Siriwardana Mudiyanselage Vishvi Yashodha 936801200v 

   Sulthan Alautheen Fathima Risna  199364002240 

   Sulthan Marikkar Mohamed Sujan  951020605v 

   Thabith Fathima Thashina 885130461v 

   Thajun Fathima Hansa 937652135v 

   Ttss Safana 887580162v 

   Udugampalage Udayantha Shavinda 941510469v 

   Uwais Fahajathun Nidha 935011272v 

   Wajuhudeen Fathima Fasmiya 908383354v 

   Warnakulasooriya Samilka Dilshan Fernando 931321005v 
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   අගම්පොඩි දි්ේෂ් චොනක සිල්වො 199222800940 

   අගිස්්ීනු කංකොනමලෝේ න් ෝමි අචලො කුමොරි 897550717v 

   අඩුස්්ස්ලම පොතිමො නස්්ි  ො  938172137v 

   අත්තනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ භොගයො අත්තනො ක  897821060v 

   අදිකොරි මුදි ේ්ස්්ලෝේ අ ේති කොමිණි 925482455v 

   අධිකොරි ආරච්චච්චලෝේ චොමලි ප්ර ස්ේතො 916203535v 

   අධිකොරි මුදි ේ්ස්්ලෝේ ඉසුරි ස්ඳනුවනි බණ්ඩොර  945220953v 

   අධිකොරි මුදි ේ්ස්්ලෝේ චමිලො දීපිකො කුමොරි  805122595v 

   අේ්තෝනි ජ කුමොර් තිවයකලො 935260205v 

   අප්පුකුට්ටි ්ේව්ේ චොමර සිසිර කුමොර 831832991v 

   අ්ේරත්න ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ නදීකො මධුෂොණි ්ේමරත්න 945352329v 

   අ්ේරත්න ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ වත්ස්ලො ප්රි ොනි අ්ේරත්න 935111463v 

   අ්ේරත්න ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ විරොජ් ස්ඳරුවේ  950990813v 

   අ්ේසිං  මුදි ේ්ස්්ලෝේ රශ්්මි තොරකො මැණි්ේ 926582518v 

   අ්ේසිං  ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ චිේතක ලේමොල් අ්ේරත්න 943482810v 

   අ්ේසිං  ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ දනුෂ්ක ග ොෂොේ 911631423v 

   අ්ේසිං  ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ දිනුෂොේ  ංසික අ්ේසිං  932121859v 

   අේුල් අසීස්් ෆොතිමො අකීලො 199384500820 

   අේුල් ඹෂොර් පොත්තිමො පස්්ලිනො 908193709v 

   අමරසිං  ආරච්චචි්ේ අනූඅපමො ස්මේමලී 927603454v 

   අමරසිං  මුදි ේ්ස්්ලෝේ සුභොෂ් නිමේත රණසිං  911942097v 

   අමරසිං ්ේ ඉ්ර්ෂො ලේමොලි ්ෆොේ්ස්්කො 947290142v 

   අමබලේ්ගොඩ ම වඩු්ේ නි්රෝධො ජ මිණි 199164901433 

   අලුත් මු ේදිරම්ේ ස්ඳුනි ශ්ෂිකලො විුශ්ොනි ්ප්ර්රො 945263610v 

   අවුසිේ මුදි ේ්ස්්ලෝේ ඩිලොනි ්ස්ව්වේදි 199380801158 

   අසුරප්පුලි්ේ ්ලෝෂනී මධුශිකො ්ස්නරත්  935592321v 

   අ මඩ් කබීර් ෆොතිමො අෆ්්රෝස්ො  867530185v 

   ආරච්චචි මු ේදිරමලෝේ ස්මපත් ධනංජ  ආරි රත්න 911593963v 

   ඇත්දත්වඩු්ේ රුචිනි මංජරී ්මධොනි ්ප්ර්රො 955242688v 

   ඉමි ෝේ ්දොේ දීපසිකො චතුරංගනී  955163850v 

   ඉමි ොමි මුදි ේ්ස්්ලෝේ අනුෂො නිශ්ොනි 888240950v 

   ඉමි ොමි මුදි ේ්ස්්ලෝේ චොමලී නිස්ංස්ලො 946711683v 

   ඉයුේ සිති අනීශ්ො  955161297v 
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   ඉරත්න වල්ලි්ේ ්ස්ෞමයො මධුවේති  927211548v 

   ඉරුගල්බණ්ඩොරලෝේ චේිකො කුමුු කුමොරි ්ස්්මසිං  865381697v 

   ඉලංග්ේ අචිනි නිමේතිකො ්ප්ර්රො 917840059v 

   ඉලංගේ ්පඩි්ේ ච්මෝේ නිර්මොණ ුෂප්කුමොර 199027900608 

   ඉලංගරේ ්ප්පඩි්ේ වජිනි උ්ේශිකො කුමොරතුංග 886380356v 

   ඉස්්මත් රවුෆ් ්මෝ ොමඩ් ෆර්ස්ොේ 901800499v 

   ඉස්්මයිල් ෆොතිමො සි ොරො 945843152v 

   උඩුගමපල්ේ චමිලො කුමොරී ප්රනොේු 947521640v 

   උ්බයිුල්ලො ෆොතිමො නුස්්ි ො 938413932v 

   එකනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ රජිත ලේෂොේ එේනො ක 910972517v 

   එච්ච.පී.ඩී ප්රස්ේතිකො නි්රෝෂො ුණණතිලක 198577702377 

   එදිරිසිං  ආරච්චචි්ේ ජ නි මධුශ්නි ්ප්ර්රො 936351247v 

   එදිරිසිං  පතිර්ේ දිලිනි ්නළුම එදිරිසිං  948291304v 

   එබ්ර ම ිරරොේ රජිත 932970589v 

   එම දිල්ෂොණී ඉේදීවරී ද සිල්වො  878130979v 

   ඒ ඉමොලි සුරංගිකො ජ සිං  198152703168 

   ඒකනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ සු්ේශ්් කුමොර ඒකනො ක 920782892v 

   කංකොනමුර්ේ චතුරිකො ද නො ක 867603093v 

   කච්චචි ්මො මමු රස්්ී ො  917593248v 

   කටුගමපල්ේ ්දෝන නදීෂො දිල්රුේෂි 847660767v 

   කත්රි අච්චචි පිේනවල්ේ විේදයො ග ොත්රි 925980919v 

   කනත්්ත්වැ්ව් ගමලත්ලෝේ ්නරංජලො සුවිමොලිකො  938313890v 

   ක්ේෂේ ්ජ  ්ගෞරි 908330625v 

   කේ්ද්පොල ්මෝ ොට්ටටොලල්ේ ජ නි ලේෂිකො 935570638v 

   කප්පපර්ේ ුලීකො සුමුුමොලි 926482491v 

   කම්ත් ්ගදර ඉ්නෝකො රත්නමොලි ්ස්නවිරත්න 905013483 V 

   කරුණොනො ක ලි න්ේ ඉෂොර මල්ෂොනි 916921420v 

   කරුනොනො ක්ේ ශ්ොනිකො මුභොෂිණී කරුණොනො ක 917504059v 

   කලීල් අේවර් ්මෝ ොමඩ් ඉමස්ොේ  892890900v 

   කවිකොර ගණිත ලෝේ තිළිණි ප්රි ේවදො 937181108v 

   ක තුඩු්ේ ශ්මිලො නිරුෂොනි 935322600v 

   කළුගම්ේ රුවිනි නදීකො වික්රමසිං  778152550v 

   කළුමුදලි්ේ චමිලො දිල්රුේෂි  856591450v  
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   කළුවෝේ උෂොනි ස්ඳුනිකො ුණණසිං  916082185v 

   කොරි වස්ම  ් ගොඩ්ේ දිනුෂො  ර්ෂණී කොරි වස්ම 867852948v 

   ිරිබත්්ගොඩ අප්පු ොමිලෝේ චේිකො ප්රි දර්ශ්නි 866531706v 

   කුගසිං  ආරචිචි්ේ මධුමි නිුනිකො 918532765v 

   කුරණ්ේ උදොනි  ංස්නි ්ප්ර්රො 928623840v 

   කුරැගම්ේ චතුමි න්වෝදි නිර්මොලි ්ප්ර්රො 947521390v 

   කුරි ෝව් මු ේදිරමලෝේ ඉෂොනි එරේදිකො වික්රමසිං  925972827v 

   කුරුකුලසූරී  ඉෂොර චොමලි ප්රනොේු 916542135 V 

   කුරුවිට ආරච්චචි්ේ චිේතක ස්දරුවේ 900321970v 

   ්කොස්්තේ ජ වීර පටබැදි්ේ දිලුෂො ඩිෂොනී ප්රනොේු 906640244v 

   ්කොස්්වත්ත මු ේදිරමලෝේ ගීතො ස්්රෝජිනී ත්මල්  776702692v 

   ්කෝස්්වත්ත මු ේදිරම්ේ අංජලි සුජිකො ත්මල් 927930277v 

   ගුණලි අප්පස්රො වික්රමසිං  947990403v 

   ග්ේශ්ේ පවිත්ර 936602134v 

   ගම රොලලෝේ ්ෂ ොේ ජ රත්න 198728601521 

   ගම්ේ ශ්ොලිකො  ංස්නි 935980470v 

   ගමරොලලෝේ චොනක චමල් රත්නො ක 923454306v 

   ගමිපල්ේ ග ොනී 905302000v 

   ග ොනි නදිකො වික්රමසිං  837442435v 

   ගරුසිං  ආරච්චචි්ේ ස්චුේ සුගේදිකො 938611580v 

   ගර්දි  ්ලොකු් ්ව්ේ ඉසුරි ්කෞෂලයො  946423220v 

   ගොර්දි ආරච්චචි්ේ නිුේ මධුස්ංඛ සුරි  බංඩොර 922611327v 

   ගීි න්ේ ජනිත් රශ්ොේත ප්රනොේු 940040108v 

   ගීි න්ේ ්දොේ ස්්නල්කො ්ශ්ල්මි රේදිරො 918241752v 

   ුණණරත්න අධිකොරි මුදි ේ්ස්්ලෝේ ලස්ේතිකො ස්මේමලි 199550902112 

   ුණණරත්න අධිකොරි මුදි ේ්ස්්ලෝේ ස්චිනි මධුභොෂිණී 947961780v 

   ුණණරත්න අධිකොරී මුදි ේ්ස්්ලෝේ තරිු දර්ශ්ණ ුණණරත්න  942811748v 

   ුණරුසිං  ්ේව්ේ මිතිලො පූර්නි ුණරුසිං  956483379v 

   ුණරුසිං  සුු කුරු ්ේව්ේ ශ්ොනිකො දිල්රුක්ෂි 857744624v 

   චක්ර ර්ති්ේ අමිල ජ ස්ංක ප්ර නොේු 199416804530 

   චක්රවර්ති්ේ ස්සිකලො ප්රි දර්ශ්නි ප්රනොේු 915482716v 

   චක්ර වර්ති්ේ සුුේ චොනක නිර්මොල් ප්රනොේු 932223023v 

   චේර්ස්්කර ුණණ් ්රත් ිරි ොමිලෝේ නිෂොේ තරංග 863052246v 
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   චේර්ස්්කර දිස්ොනො ක අදිකොරි මුදි ේ්ස්්ලෝේ නිුනි මධුෂොනි  907152006v 

   චේර්ස්්කර දිස්ොනො ක අධිකොරි මුදි ේ්ස්්ලෝේ ශ්ොනිකො ස්ංජීවනී 946581984v 

   චේර්ස්්කර ිරි ොමි ්කෝරොලලෝේ චමිේද ප්රස්ොේ 800152461v 

   චේර්ස්්කර ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ ශ්ෂිකො රවි ොරි චේර්ස්්කර  915853536v 

   චේ්රස්්කර ුණණ් ්රත් ිරි ොමිලෝේ ම්නෝජ් නිලේත 901182531v 

   චේ්රස්්කර දිස්ොනො ක අධිකොරි මුදි ේ්ස්්ලෝේ සුමුු ප්රි ංගනී 936561306v 

   ජනුේ ෆොතිමො උස්්නො 936672388v 

   ජ ්කොඩි ආරචිචි්ේ ස්ිලො නුවේති 199376501120 

   ජ ්කොඩි ආරච්චචි්ේ ්දොේ ඈේ නිමොලි අප්පු ොමි 199161802813 

   ජ ්කොඩි ආරච්චචිලෝේ අ් ෝමො රුචිනි 928313735v 

   ජ තිලක ්පොත්මුල්ල්ේ අනුරොධො ්රෝිරණී කුමොරි 198058703612 

   ජ නි ිේනි ගීගන්ේ  199377102405 

   ජ මොේන ්මෝ ොට්ටිලෝේ ස්චිනි ඉෂොරො මධුභොෂිණී 946841501v 

   ජ ලත් ්ප්පඩි්ේ තමොලි රශ්්මිකො ජ ලත්  946930261v 

   ජ වීර ගම්ේ ඉ්නෝෂො ස්දමොලි  896410997v 

   ජ සිං  ආරච්චචි්ේ දමිත ස්ොරවි 843093485v 

   ජ සිං  ආරච්චචි්ේ නදිෂො ග ොනි ්ප්ර්රො 937162545v 

   ජ සිං  ්ප්පඩි්ේ අශ්ොේ ්කෞෂලය ජ සිං  930053244v 

   ජ සිං  මුදි ේ්ස්්ලෝේ ලේෂිණී අ්ේෂිකො ජ සිං  926280481v 

   ජ සිං  මුදි ේ්ස්්ලෝේ ්ස්ෞමයො ස්ංජිවනි වීරසිං  866051003v 

   ජ සුේදර මුදලි්ේ මුපොලි ිර ේති ්ප්ර්රො 776864374v 

   ජ සුේදර මුදි ේ්ස්්ලෝේ නි්මෂො මධුභොෂිණි 936333842v 

   ජ සුේදර මුදි ේ්ස්්ලෝේ විරොජ්  ර්ෂනොත් ජ තිලක 910251880v 

   ජුවොනිස්් ජ නි මධුෂොනී ්ස්නරත් 948163543v 

   ්ජ්.එම. ග ොේ මුස්ංඛ ජ සිං  199302604636 

   ්ජ්්ස්ේතු ලි න්ේ රුවේතිකො ස්මේමලී 907930050v 

   ්ජොස්ප්ප ජ වර්ධනලෝේ සිතොරි ලංකො  925972029v 

   ඩේලිව් ඒ සුභොනි ්කෞෂලයො වීරසිං  898110176v 

   ඩිලේති මධුෂිකො ුණණවර්ධන 937302800v 

   ඩිලොනි නිලූකො වික්ර සිං  837442427v 

   තජුේ ෆොීමො නස්්ි ො 886040997v 

   තයි ොේ ෆොතිමො ස්ෆීනො 906172380v 

   තයි් ෝේ ෆොතිමො මුර්සිඩො 907630269v 
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   තිරමුණි්ේ නිලුෂිකො රත්නමොලි 865520859v 

   තිලකනො ක අධිකොරි මුදි ේ්ස්්ලෝේ බුේධික ප්රස්ොේ කුමොර 870270283v 

   තුමූදල් මුදි ේ්ස්්ලෝේ චොරිකො ස්මේමලී වික්රමසිං  896470400v 

   තුරුගම්ේ සුවනි චමත්කො 946842826v 

   ්තේන්කොේ මුදි ේ්ස්්ලෝේ තේෂොලො සුදර්ශි ්තේන්කෝේ 947271431v 

   ්තේන්කෝේ මුදි ේ්ස්්ලෝේ දනුෂ්කො මධුමොධවී ්තේන්කෝේ 199063400119 

   ්තේන්කෝේ මුදි ේ්ස්්ලෝේ නිර්මොණි භොගයො සුමුු කමල් බණ්ඩොර 955260996v 

   ්තේන්කෝේ මුදි ේ්ස්්ලෝේ රුවිනි භොගයො කරුණොරත්න 906022516v 

   ්තේන්කෝේ මුදි ේ්ස්්ලෝේ  සිු මිිරරොේ දිස්ොනො ක 932873346v 

   ්තලසිං  ිරි ොමි මුදි ේ්ස්්ලෝේ ප්රභොනි ධනංජිකො ්තලසිං  928034500v 

   ්තලි්ේ චේදිම පීරිස් ් 862202198v 

   ්ත්න ේදි්ේ අචලො දර්ශ්ණී  926872974v 

   දනුෂි ස්්්කොලිකො ් ්රත් ජ සිං  947730070v 

   ද ලත් ස්සිනි රිෂොනි ද සිල්වො 936050093v 

   දර්මසිරි ගම්ේ ලක්ෂිකො ුෂප්මොලි ්ස්නරත් 199056902453 

   දස්නො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ ්නරංජි දනුෂ්කො දස්නො ක  926121448v 

   දස්නො ක රොලලො ් ේ ග ොත්රි ්කොශ්ලයො පසපසිං  856873846v 

   දස්නො ක ිරි ොමිලෝේ අස්ංක සුජිත් 941221017v 

   දස්නො ක ිරි ොමිලෝේ චොපො ස්ජිනි දස්නො ක 927480778v 

   දොස්් මුදි ේ්ස්්ලෝේ සුරංගිකො ප්රි දර්ශ්නි මැණි්ේ 918080295v 

   දිස්ොනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ අනුෂො ප්රි දර්ශ්නි දිස්ොනො ක 198577300488 

   දිස්ොනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ අ් ස්් මධුස්ංක දිස්ොනො ක 942061820v 

   දිස්ොනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ දිනූෂො රුවේතිකො දිස්ොනො ක 917521360v 

   දිස්ොනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ නුවේති දිල් ොරි 948390710v 

   දිස්ොනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ පියුමි උපමොලිකො රත්නො ක  946442739v 

   දිස්ොනො ක්ේ කුමුුනී ුෂප්කුමොරි ්ප්ර්රො 946681822 V 

   ුලොංජනො පියුමි මොනිේක ආරච්චචි 927570890v 

   ්දිරවත්ත්ේ නි්රෝෂො දම ේති 837950716v 

   ්දොඹග  පතිරණ්ේ ්මරි ේ ෂචිනි ්ම්ඩොේකො පීරිස් ් 936770738v 

   ්දොලමුල්ල්ේ භොෂිණී  ස්ේතිකො 927274140v 

   ්දෝතිමුනි තේෂිලො මධුභොෂිණී ්මේඩිස්්  927461854v 

   ්දෝන ගීත්මො ඉ්වෝේ ස්ොචිත්රො ් ට්ටිආරච්චචි  199361900081 

   නඩරොජෝේ ශ්ොමිකො රෝජ්ශ්්වරි 827992712v 
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   නයිුව  දි්ේ නිලුකො දම ේති ද සිල්වො 866523363v 

   නවරත්න මුදි ේ්ස්්ලෝේ රසිකො සුභොසිනි නවරත්න 885891322v 

   නසීර් රිේස්ොනො  937733615v 

   නොකේදල්ේ මිලොනි  ෂිේරො ලුවිස්් 916661037v 

   නොරේපිි  පතිරොණිලෝේ නදීශ්ො දිල් ොනි 905491580v 

   නිස්ොර් ්මෝ ොමඩ් ස්ෆ්රීේ 892772860v 

   නුවේති අ්මෝදො පි සිං  ්ස්්පොල  ත්්තොටුව 925560626v 

   නුවර පේෂ්ප්පඩි්ේ සුමිත්රො නිල්මිණි 806760595v 

   ්නත්නි කුමොර්ේ ්දව්මි ස්මොලි 896561502v 

   පට්ටි විදොන ආරච්චචිලෝේ දිලිප්ප මධුරංග කුලරත්න 881291584v 

   පට්ටි  පතිරේනැ ැලෝේ උවිු අ්රෝෂේ පීරිස් ් 921250452v 

   පට්ටිවිල්ේ ස්චිඳු තොරුක ප්රනොේු 199229900190 

   පතිරණ මුදි ේ්ස්්ලෝේ සුමොලි දිස්ොනො ක 946462373 V 

   පතිරණ්ේ ්දෝන මධුරි චතුරංගි 947281313v 

   පතිරොජ මුදි ේ්ස්්ලෝේ අප්පස්රො රුවේතිකො 946270792v 

   පතිරොජ මුදි ේ්ස්්ලෝේ නි්මෂො ුලොරි පතිරොජ 935553016 V 

   පත්තිනි කුිි්ේ ්රෝමස්් ්කෝස්ල මුමොදව ්නෝනීස්් 910110080v 

   පත්තිනිකුිි්ේ දිනිති තිලංකො ්නෝනිස්් 917011567v 

   පල්්ලවත්්ත් ්ගදර ්ස්ෞභොගයො ජ වික්රම 907401936v 

   පැිිරි ආරච්චචි්ේ චලනි ් ්මේතිකො  937750978v 

   පැට්ටමරී කැේඩිඩො වැේ්ඩොට්ට 865570325v 

   පිරිස්් ොල්ේ නි්මෂො කොවිේදි ්ස්්නොරත්න  947730452v 

   පිලිප්පපැේ්ේ ඉෂොරො මධුෂොනි 947421018v 

   පීල්ල්ේ අනුරොධො ප්රි දර්ශ්නී 198872410020 

   ුලලෝේ ්ගදර ්මනක ්ස්්නොරත්න 931451243v 

   ්පොේනම්පරුම ඉෂොනි නිස්ංස්ලො ප්රනොේු 946571008v 

   ්පොල්ග ්ේ ස්මපත්  රිස්ච්ේර ුණණතිලක 830381074v 

   ප්රථමමසිං  ආරච්චචි්ේ ජගත් උදොර ස්මපත් ප්රථමමසිං  831232366v 

   බුර්දීේ ්මො මඩ් ස්රෆත් 912450503v 

   බුර්දීේ සිත්ති මුබොරේ 946092070v 

   බලගල්ල රොලලො ් ේ නිෂොදි ස්ංස්කො 837290490v 

   බලොුවඩු්ේ සුුේ ලිරරු ්මේඩිස්් 920940080v 

   බොලසුරි  මුදි ේ්ස්්ලෝේ  ්ස්ෞමයො ස්මේ කුමොරී 936263224v 
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   බොලසුරි  මුදි ේ්ස්්ලො ් ේ දිමුතු කුමොර බොලසුරි  952661248v 

   බිේ්ේ ර්ට්ටරොලලෝේ චොරුක ජ ශ්ොේ  873452706v 

   බුේධිනි ්කෞශ්ලයො ්කෝදෝගොඩ 916641087v 

   ්බෝප්ගොඩ ් ට්ටි්ේ ස්කුනි ඩිලේකො ්බෝප්ගොඩ  927260506v 

   බ්ර ්මනලෝේ දිනිති මුෂොනි වත්ස්ලො ්ප්ර්රො 927372118v 

   මුරං්ගොඩ ගම්ේ ්දෝන ිංිනි අප්පස්රො ප්රස්ංගී 858342694 V 

   මුරප්ප්පරැම ආරච්චචිලෝේ නිරේදිකො ්ෂනොනි 917300658v 

   මුරසිං  ආරච්චචිලෝේ තක්ෂිලො ්ේවිේදි 945992182v 

   මේුම පටබැඳි්ේ දිනුෂො ස්ඳමොලි කොරුණොතිලක 906981831v 

   මේුමෝේ ුලොංජනී 917683948v 

   මනමොල්ේ ලේසිතො ස්ද ොලි ප්රනොේු 935381908v 

   මනිේකු්ේ දි්ේෂ් ලලිත්චේර 861651428v 

   මනිේකු්ේ මධුෂක්ො ප්රි ේගනි සිල්වො 198856900513 

   ම්නෝරත්න්ේ  ෂොනි චතුරිකො ්ප්ර්රො  936002439v 

   මේසුර් නස්්රීනො 936970680v 

   මල්ලව ආරච්චචිලෝේ මිතුේ  ස්ේත ජ තිලක 199403100148 

   මල්ලව තේත්රි්ේ විේදයො රුෂි ේති මල්ලවතේී්ේ 198171900430 

   මල්ලවආරච්චචි්ේ ්දොේ අරුණි ශ්ොනිකො 848152315v 

   ම  මොේනොදි්ේ චතුරිකො ශිරොණි ධමමපොල 905592319v 

   ම බු්ේ රංගන මධුස්ංඛ ්ප්ර්රො 863084229v 

   ම මොල්ේ අෂිනි ඩිලොෂො ුනොේු 957791042v 

   ම මොලිම්ේ නිලංකො ලේමොලි ප්රනොේු 945921285v 

   ම ර ් ට්ටි ආරච්චචි්ේ රුවේ ශ්රීලොල් අප්පු ොමි 943542899v 

   මහීපොල මුදලි්ේ ප්රභො ංසිකො ් ්ෂොනි 936393500v 

   මෝගදර මේ්ද්ගොඩ්ේ ඉමොෂො ඩිල්රැේෂි 936820697v 

   මොනිේකු අචරි්ේ ඉේදික ප්රස්ොේ 750072003v 
   මොපො ්ස්්නවිරත්න අධිකොරම ම ො මුදි ේ්ස්්ලෝේ ශ්ොනිකො සුසිමිලොනි 
්පොඩිමැණි්ේ 878122747v 

   මො ොුේන පතිරලෝේ ්මල්කො රස්ොංජලී මො ොුේන 796812125v 

   මොරසිං  ආච්චචි්ේ අමොලො මධුවේති 935951429v 

   මොරසිං  ආරචිචි ් ේ මනීෂො ්රෝෂිණි මොරසිං  805078431v 

   මොරසිං  ආරච්චචි්ේ කසුේ විමුේති 941170714v 

   මොරසිං  පතිරණ්ේ අචිනි ඉමල්ෂො 937530536v 

   මොරසිං  මුදි ේ්ස්්ලෝේ චේදිමො 935622085v 
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   මොවැල්්ල විතොන්ේ ස්චිනි කුමුුමොලී 908314042v 

   මැද්ගොඩ ආරච්චචි්ේ ධමමික ප්රි නොත් ප්රනොේු 933310116v 

   මැදවත්ත ්ගදර අස්ොනි කුලතුංග 853483168v 

   මැල්ලව ආරචිචි්ේ දිනොලි මධුරිකො 948361892 

   මැල්ලව ආරච්චචි්ේ ්ෂ ොේ ්නොතොෂ මැල්ලවආරච්චචි 199314701848 

   මැල්ලව තේත්රි්ේ අ් ෝමි ශ්ෂිකලො ්ප්ර්රො 946561231v 

   මිිරුකුලසුරි  ්මරි චතුරි ්ප්ර්රො 927050455v 

   මිිරුකුලසුරි  වීරසිං  ඇේජලි ්ශ් ොනි පීරිස් ් 875062263v 

   මිිරඳුකුලසූරි  ්ටරොේ  ඩ්ස්ේ ලි්ව්රො 940311063v 

   මිිරරිගම ්ේව්ේ න නි ස්කුේතලො කුමොරි 198159801677 

   මුණසිං  මුදි ේ්ස්්ලෝේ චොමර  ර්ෂජිත් මුණසිං  910023330v 

   මුණසිං  මුදි ේ්ස්්ලෝේ වොස්නො ඉඳුනිල් මුණසිං  936782639v 

   මුතුකුඩ ආරච්චචි්ේ චරිත ලේමොල් මුතුකුඩ 922815003v 

   මුතුගල් ්ප්පඩි්ේ කසුේ ප්රභොත් මුතුගල  931921843v 

   මුතුනම්ගොේන්ේ ම්නෝජ් ුෂ්මේත ප්රනොේු 199029904017 

   මුතුමිණි චරිතො ජීවනී නදීශ්ොනි ද සිල්වො  907022625v 

   මුතුමුණි අමිත් ප්රි ේකර ද සිල්වො 883650760v 

   මුතුවොඩි්ේ සුදර්ශ්නී නි්රෝෂිකො ප්රනොේු 198953501172 

   මුදේනො ක අප්පු ොමිලෝේ ජ රුේෂි නිවේතිකො  199275700785 

   මුේනුුර්ේ නිරේතරො ස්දමිණි ප්රනොේු 946052388v 

   මුර්පොල වත්ත්ේ සුුේ  ර්ෂක 940621755v 

   මු මමු නිස්ොමඩීේ පොතිමො ස්ිරරො 955380266v 

   මුහුප්පු තේත්රි්ේ ස්මිත විරංජේ අප්පු ොමි 872580239v 

   ්මත්තසිං  ආරච්චචි්ේ වොස්නො සුරංගි ප්රනොේු 928583830v 

   ්මේ ්මේ ආරචිචි්ේ ගංගො ගි ොනි 199176502520 

   ්මරගල් ්පඩි ුර ලෝේ අ්ේෂො තිලේ  ර්ෂණි 937712375v 

   ්මරගල් ්ප්පඩි්ේ චතුනි මධු ංස් කුමොරි 918594183v 

   ්මරිඤ්ඤ්ේ ිරරනයො ුෂ් ේති ්කෝස්්තො 877790347v 

   ්ම්රඤ්ඤ්ේ ති්ලෝකො ප්රභොශ්්වරී ප්රනොේු 938463581v 

   ්ම් ොමඩ් අලි ෆොතිමො ෆර්ජොනො 866640181v 

   ්මොර්ගොඩ විතොන්ේ ප්බෝදනී ් ්රත් 918352040v 

   ්මො මඩ් ස්ොදිේ ස්බී ො 887153329v 

   ්මො මමු ස්ලීම ෆොතිමො සිල්මි ො  835792161v 
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   ්මෝ ොමඩ් අේවර්ඩීේ ෆොතිමො අේෂොනො 945231564v 

   ්මෝ ොමඩ් අබුරපිමු ෆොතිමො රිස්්නි ො   916483481v 

   ්මෝ ොමඩ් ඉස්්මිල් ෆොතිමො නිලූශ්ො 916713487v 

   ්මෝ ොමඩ් කමිල් ෆොතිමො සිල්මි ො 877150275v 

   ්මෝ ොමඩ් බසීර් නොති ො බොනු 956321298v 

   ්මෝ ොමඩ් මර්සූේ ස්මරත් මස්නි ො  895910333v 

   ්මෝ ොමඩ් මව්්ජෝඩ් ෆොතිමො මර්ෂොනො 906941821v 

   ්මෝ ොමඩ් රසීම ෆොතිමො ඉස්්නො 936530982v 

   ්මෝ ොමඩ් රි ල්ඩීේ අල්තොෆ්  ස්ේ 913341040v 

   ්මෝ ොමඩ් රිල්වොේ ෆොතිමො රිෆ්කො  935052408v 

   ්මෝ ොමඩ් ශ්නූේ ෆොතිමො ෆෂොනො 918381554v 

   ්මෝ ොමඩ් ස්ලිමකොේ ෆොතිමො ස්මරො 199351802611 

   ්මෝ ොමඩ් සුේරි ෆොතිමො ඉල්මො 927262134v 

   ්මෝ ොමඩ් ෆර්දවුස්් ෆොතිමො ශ්ෆොනො ්ේගම 935252105v 

   ්මෝ ොමඩ් හු්ස්යිේ ෆොතිමො අස්්මොරො 928351904v 

   ්මෝ ොමඩ් හු්ස්් ර් පොතිමො නස්්වොනො 198878601170 

   ්මෝ ොමමඩු නිශ්ොර් ෆොතිමො 935761590v 

   ්මෝ ොමමු අේස්ොර් ෆොතිමො රිෆ්නොස්්  937453736v 

    පො මුදි ේ්ස්්ලෝේ උත්තරො ඉසුරි  ොපො 925962546v 

    ස්ොදරී කුමොරිමොලො විතොන්ේ 756492250v 

   රංගොධිපති මුත්තලො ් ේ අ්ේෂො රුවේ කුමොරි 946440523v 

   රංපි්ේව්ේ ස්ඳුනි මිරෂො 946621501v 

   රජරත්නම අ්රෝජේ 932902184v 

   රණතුංග්ේ අරුණි තොරකො 935980089v 

   රණසිං  ්කෝේන ආචොරිලෝේ ඉේදිකො ප්රි දර්ශ්නී රණසිං  877932370v 

   රතුගම්ේ ජ නො මධුශ්ොනි ප්රනොේු 946132632v 

   රතුගම්ේ ස්නත් ඉේදික ප්ර නොේු 890911390v 

   රත්නසිරි ් ්ව්ේ ස්ුරිකො ප්ර්මෝදයොනි ද ොනේද 947212362v 

   රත්නො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ ිශ්ොේත මධුස්ංඛ ්ස්්මසිං  922593485v 

   රත්නො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ ච්මෝදි ලේෂිකො රත්නො ක  927411032v  

   රත්නො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ පියුමි විරොජනි ්ේමරත්න  199074903431 

   රත්නො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ ශ්ිලො දි්ේශ්නි රත්නො ක 198255101822 

   රත්නො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ ශ්ොරික චතුරංග 1989353003 
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   රත්නො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ සුදර්ශ්නි කුලරත්න 937903006v 

   රත්නො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ සුමුු ප්රි ංකර රත්නො ක 922421480v 

   රත්නො ක සුභසිං ්ේ ස්විත්මො විුසිනී 916001878v 

   රේ්කොත් ිර්ති කුමොර්ේ රුේමි තිවංකො ඉේදිර ්දවි ජ සිං  935990580v 

   රේ්කොත් ්ජඩිුර ලෝේ දිනුෂි ්ේශිකො දිල් ොනි 935731526v 

   රේ්කොත් ්ප්පඩී්ේ ආශ්ො නි්රෝෂනී 945920203v 

   රේ්කොත්්ේ අනුරුේධිකො සුමංගලී කීර්තිරත්න 906761670v 

   රේදිනි අතු්කෝරල 958432674v 

   රේපි ්ේව්ේ අරුණි චේදිමො අ්ේරත්න 955912659v 

   රේපි ්ේව්ේ අරුණි ප්රතිභො සූරි ආරච්චචි  955293118v 

   රේපි ්ේව්ේ චතුරංග ඉ්රෝෂොේ කුලසිං  890791271v 

   රේපිි්ේව්ේ ශ්ොනිකො දිල් ොනි ස්මරතුංග 915300294v 

   රසූේ ්මෝ ොමඩ් රිෂොෆ් 932081938v 

   රොජකරැණො ් ්්ේ මුදි ේ්ස්්ලෝේ ස්ංජීව කුමොර රොජකරුණො 873440520v 

   රොජකරුණො ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ අමල් රංජන 890791654v 

   රොජකරුණො ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ චමිේද අනුර ශ්ොේත රොජකරුණො 933371840v 

   රොජකරුණො ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ රෂිකො ප්රි දර්ශ්නි 857500709v 

   රොජුණරු ්ස්්නොදිපති්ේ ඉ්ර්ෂො චොමලි දිල් ොනි 199278902758 

   රොජුණරු ්ස්්නොධිපති චේර දොස්්ේ ස්ංජුල නදීශ්ොේ 952681877v 

   රොජපේෂ කංකොනමලෝේ බුේධිකො දිල්ි මධුෂොනි 947853643v 

   රොජපක්ෂ ්කෝරොලලෝේ අනුරොධො බුේ්ේනි කල්්ේරො 198678903873 

   රොජපේෂ ් ේ  ර්ෂ ප්රස්ේන රොජපේෂ 900841191v 

   රොසිේ ෆොතිමො  ෆ්ස්ො 937313799v 

   ලංස්කොර උල් ආරච්චචිලෝේ ඉසුරු උ්ප්පේර 923063510v 

   ලි න ආරච්චචි්ේ කොේචනො ස්ඳමොලි 926330110v 

   ලි න ආරච්චචි්ේ ශ්ොනිකො මුශ්ොනි 926330101v 

   ලි න්ේ රජිනි ලේමිණි ්ප්ර්රො 898643891v 

   ්ලොකු බොලසූරි ලෝේ දීපිකො ප්රි ංගනී 827861898v 

   ්ලොකු බොලසූරි ලෝේ ්ස්නරත් බංඩොර 762730073v 

   ්ලෝරේසු ් ්ව්ේ දිනිති කස්්තුරි 947360434v 

   වේනිතිලක ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ දිනුෂො ස්ඳමොලි 795131060v 

   වේනිනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ ආරොධනො ් ්රත් වේනිනො ක 893181326v 

   වේනිනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ වත්ස්ලො සිරි කුමොරි 868222450v 
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   වේනිනො ක ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ විමුේති ්ේශ්ප්රි  ් ්රත් 883373855v 

   වර්ණකුල පලේකුට්ටි්ේ ්කෝස්ල ඉේරජිත් ප්රනොේු 832733709v 

   වර්ණකුලසුරි  තිරොෂො ඈේ කුමොරි ත්මල් 905801481v 

   වර්ණකුලසුරි  තිලිනි ප්රනොේු  905492292v 

   වර්ණකුලසුරි  තුකප්පුල්ේ නි්රෝෂො මොුෂොනි ප්රනොේු 937501897v 

   වර්ණකුලසුරි  පොලකුට්ටි්ේ ටෂොනි ඩිලංකො ප්රනොේු 947722077v 

   වර්ණකුලසුරි  පොලකුට්ටි්ේ තිළිණි විේදයො න්වෝදනී ප්රනොේු 906280183v 

   වර්ණකුලසුරි  මධුශ්ොේ සුරංගි ්රොදිුණ 886530692v 

   වර්ණකුලසුරි  රුචිලො මල්ස්ොනි ත්මල්  907742164v 

   වර්ණකුලසුරි  ස්්නෝලි සිදේතිකො ති්ස්්රො 928553434v 

   වර්ණකුලසුරි ්ේ නදීකො වි ොනි පීරිස් ් 198171301123 

   වර්ණකුලසුරී  තොරුකො ජ ංගි ප්රනොේු 937060300v 

   වර්ණකුලසූරි  අප්පස්රො ධනංජනී ප්ර නොේු 948430142v 

   වර්ණකුලසූරි  කුමොර්ේ මි්ෂල්කො ්ෂමොලි ප්රනොේු 947551248v 

   වර්ණකුලසූරී  නිුණිකො ්ේශ්ොනි ප්රනොේු 937470010 V 

   වර්ණකුලසූරී  ලිලොේ සු්ස්ත් ්කෞෂලය ප්රනොේු 932942968v 

   වර්ණකුලසුරි  නිුණිකො ්ස්ව්වේදිනී ප්ර නොේු 907392058v 

   වර්ණකුලසුරි  නිශ්ොදි මිලේතිකො ප්ර නොේු 935402042v 

   වර්ණකුලසූරි  ඈේ ටෂ්මිලො මධුරංගි ්ප්ර්රො 936070051v 

   වර්ණකුලසූරි  පටබැදි්ේ ස්මිල්කො ග ත්රි ්ප්ර්රො 926890620v 

   වර්ණකුලසූරී  ්ෂො ොනි නිලංකො ප්ර නොේු 938482101v 

   වර්නකුලසුරි  ප්රමුදිකො ප්රශිනි ප්රනොේු 948143470v 

   වලිප්පුලි්ේ ජනිත් මධුෂොේ 199220800895 

   වික්රම ආරච්චචි්ේ සුුේ ඉ්ර්ෂ් ධමමික 199233401439 

   වික්රමනො ක පතිරැේනැ ැලෝේ චතුරිකො දිල් ොනි වික්රමනො ක 927980045v 

   වික්රමසිං  මුදි ේ්ස්්ලෝේ ඉේුනී අනුරුේධිකො වික්රමසිං  825061878v 

   වික්රමසිං  මුදි ේ්ස්්ලෝේ ුෂොේ ස්ේදීප  913203585v 

   වික්රමසිං  මුදි ේ්ස්්ලෝේ නි්මෂ් චතුරංග 940991951v 

   විජ තුංග මුදි ේ්ස්්ලෝේ සිසිලිසි සිරිනි ප්රි ොංගො වි්ජ්තුංග 785691067v 

   වි්ජ්්නක මුදලි්ේ කුෂොේ ්ේවංග වි්ජනො ක 931621963v 

   වි්ජ්සිං  ආරච්චචි්ේ අසිතො සු්බෝධනී 937710518v 

   වි්ජ්සිං  පතිරේනැ ැලෝේ ජි්ේස්් ස්ංජීව 940073316v 

   වි්ජ්සිං  රොජපේෂ ආරච්චචි්ේ ඉෂොරො ්ේශ්ොනි වි්ජ්සිං  947321331v 
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   වි්ජ්සිං  ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ නිස්ංස්ලො මධුෂොණි 927901820v 

   වි්ජ්සිං ල්ේ වොස්නො දිල්රුේෂි 938623058v 

   වි්ජ්සුේදර මුදි ේ්ස්්ලෝේ උ්ේනී වත්ස්ලො වි්ජ්සුේදර 848140465v 

   වි්ජ්්ස්්කර ්ස්්නවිරත්ත රත්නො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ චොමරි කුමුුමලි වි්ජ්්ස්්කර  947451510v 

   විතොරමලො  කුමුුනි කුමොරි ආරි ්ස්්න 856633560v 

   විදෝනලෝේ තිස්රොණි චේරප්රභො මැණි්ේ 887601577v 

   විමලකුමොරේ ජූලි දිලොනි 927241650v 

   විරස්්ගොඩ ආරච්චචිලෝේ තිළිණි ්කෞශ්ලයො විරස්්ගොඩ 896011286v 

   විශ්්වනොදේ ්ේසුදොස්ේ 920690270v 

   වීරසිං  මුදි ේ්ස්්ලෝේ ප්රස්ොදිනී කුමොරි 895835048 

   ශ්ිලො තොරුෂිනී ප්රනොේු ජුඩ් ුල්්ල් 947440160v 

   ශ්රි ංකො රිසිකො ක ස් ් 199172902922 

   ෂර්මිලො නිශ්ොදිනී ස්මර්කෝේ 935341280v 

   ස්කල මල්ලි ආරච්චචිලෝේ ශ්ොේතිනී මධුශ්ොේ දිල්රුේෂි 885321070v 

   ස්කලසුරි  ආරච්චචි්ේ සුරොජ් චමිේද අප්පු ොමි 851511466v 

   ස්තේකතුල්ලො ්මෝ ොමඩ් රිජොජි 802090552v 

   ස්මරතුංග ආරච්චචිලෝේ දිනූකො උම ංගනී 856001784v 

   ස්මරසිං  මුදලි්ේ රචිකො ලේමිණි ස්මරසිං  938384037v 

   ස්මරසිං  මුදලි්ේ ස්ැනසිලි ස්මරසිං  865551304v 

   ස්ීර් ෆොතිමො ස්සීමො 938043345v 

   ස්ලහුදීේ ෆොතිමො ස් ොනි  199450402443 

   ස්ොහුල්  ොමිඩ් ෆොතිමො ස්ප්පනො 876781948v 

   සිං මුඛ ආරච්චචි්ේ නිමොලි මධුශිකො කුමොරි 907783359v 

   සිකුරොධිපති්ේ අප්පස්රො ස්ඳ්ර් ණු 898341240v 

   සි ඹලොපිි  ආරචිචි්ේ ස්චිත් ්කෞෂිත සි ඹලොපිි  930014168v 

   සි ඹලොපිි  ආරච්චචිලෝේ ්ශ් ොනි ස්මුිකො කුමොරි 946370533v 

   සි ඹලිපිි ්ේ භොගයො ප්රි ංවදො ද සිල්වො  199257300483 

   සිරි මුර්ේ චිත්රො කුමොරි සිල්වො 935900700v 

   සිරිේකොත්තු්ේ ලුඩ්ස්් ජ මොලි ප්රනොේු  926151835v 

   සිරිමුනි්ේ අ්මෂො නිෂොනි 948384027v 

   සිරිල් මිරැේඩු්ේ සුමුු ජ ස්ංඛ 910431200v 

   සිරිවර්ධන මුදි ේ්ස්්ලෝේ ප්රදීපො සුදර්ශ්නී සිරිවර්ධන මැණි්ේ  827343668v 

   සිරිවර්ධන මුදි ේ්ස්්ලෝේ මංජිතො කොවිේදි සිරිවර්ධන 965093567v 
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   සිල්පොදි පති ලෝේ තේෂිලො ලේමොලි කරුණොරත්න 906892731v 

   සුඩොගල ්ේව්ේ නිරොශ්ො ්ේශ්ොනි 917192707v 

   සුේද විරිඳු ගණිත ොල්ේ නි්රෝෂො පේමමොලි ද ොරත්න 887550190v 

   සුේදො විරිේු ගණිතල ෝේ ප්රි ංජන ුෂ්ප කුමොර  880213474v 

   සුේදරප්ප්පරුම මුදි ේ්ස්ලෝේ තිලිනි ස්ංජිවනි ලේමොලි 935400333v 

   සුබසිං  මුදලි්ේ එෂොනි අස්ේති 866670439v 

   සුභසිං  අප්පු ොමිලෝේ ජ නී සු්බෝධො අමරසිං   908001842v 

   සුභසිං  නිශ්්ශ්ංක ටීනො  ංසිකො ඩ ස්් 905084615v 

   සුමුු ග ොශ්ොේ වික්රමආරච්චචි  912362558v 

   සුරංජ  ස්ඳකැලුම මුණසිං  930490695v 

   සුරි  ආරචිචි්ේ ්ර්කො ම්නෝරි 938153620v 

   සුලයිමො ්ලේ්ේ ්මෝ ොමඩ් රිස්්මි  931630458v 

   ්ස්නරත් ් ට්ටිආරච්චචි්ේ ලේෂොේ ස්ංදීප අප්පු ොමි 923224076v 

   ්ස්යි ොු නසීම  මව්ලොනො ෆොතිමො නුෂො 958144237v 

   ්ස්ල්ලෝග දිස්්නො ඉ්රෝෂණි ජ සුරි  926391046v 

   ්ස්්නොනො ක ආරච්චචි්ේ ප්රමුදිකො මුභොෂිණි  935661803v 

   ්ස්්නොනො ක ආරච්චචිලෝේ රු්මෂ් ුලේෂ ්ස්්නොනො ක 912280721v 

   ්ස්්මසිං  නවරත්න මුදි ේ්ස්්ලෝේ ප්ර භො ්ස්්මසිං  836352300v 

   ්ස්්රසිං  ජ ්කොඩි ආරච්චච්ච්ේ උ්මෂො ලේරේදි ජ ්කොඩි  916180381v 

   ්ස්ෝලංග ආරච්චචිලෝේ උ්ර්ෂො කසුනි අමරදොස් 935901367v 

    දිඤ්ඤෝපොල අප්පු ොමි්ේ ඊෂො ්රෝිරණි 947970810v 

    ඳුේ ඉේරලතො ප්රස්ොදිනී 905851837v 

    ඳුේ පතිරැේනැ ැලෝේ ්දොේ චමොලි ජ රුක්ෂි  ුේපතිරණ  199155400686 

    ඳුේ ස්ජිත් ස්ඳරුවේ මධුරංග 943472408v 

    බීබුල්ලො ෆෂ්නො 868062584v 

    ීඩ් හු්ස්්යිේ ්මෝ ොමඩ්  මොස්් 950082771v 

    ීතු සිෆ්නො 895041017v 

   හීේ්දනි පතිරණ්ේ ්දොේ චේදි රසිකො හීේ්දනි  928183815v 

   ් ිි තේත්රි්ේ චතුරි ධර්මො ස්මොධිනී 935291526v 

   ් ිි ො ්මරිේක ප්රස්ේන චීර 881641577v 

   ් ට්ටි ආරච්චචි්ේ න්වෝදො උද ංගනි 199373800402 

   ් ට්ටි ආරච්චචි්ේ රසිකො ජීවේති 955883284v 

   ් ට්ටිආරච්චචි්ේ සුමුු ස්ංජිවිනි 836810627v 
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   ් ට්ටි්ග වත්්ත් ගමරොලලෝේ නි්මෂො තිළිණි ධර්මතිස්්ස් 945261382v 

   ් ට්ටි ො කේද්ේ ශ්ොලිකො නිමොලි ප්රනොේු 807321005v 

   ් රත් බණ්ඩොර මුදි ේ්ස්්ලෝේ උත්පල වස්බ මිගර ුණණරත්න  902384227v 

   ් ්මචේර  බණ්ඩොර්ේ ප්රි දර්ශ්නී චේිකො ්බලිවත්ත 867432299v 

   ් ්රත්  මුදි ේ්ස්්ලෝේ ් ොවුනි මධුරංගි 877193195v 

   ් ්රත් ආච්චචිලෝේ ලේෂ්මි ් ්රත් මැණි්ේ 897052695v 

   ් ්රත් පතිරැේනැ ැලෝේ අශ්ොේ ්මනුක ්ස්්නොරත්න 199032400547 

   ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ දිල් ොරො මධුවේති ් ්රත් 915432506v 

   ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ නිමොලි උද ංගිකො ් ්රත් 868622636v 

   ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ මධුවේතිකො ්ස්ව්වේදි  927290928v 

   ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ  ්ශ්ෝදො රූසිරිනි චේර්ස්්කර 907311007v 

   ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ  ස්ොරො ස්ඳුනි ් ්රත් 946410349v 

   ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ රුචිර චේදිමොල් 880130242v 

   ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ රුවිනි මධුශිකො ් ්රත් 937361084v 

   ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ වජිර ලේසිරි ් ්රත් 902121536v 

   ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ ස්මිල් ඉේදික ලේමොල් ් ්රත් 863271088v 

   ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ සුදර්ශ්නී කොංචනමොලො  917272131v 

   ් ්රත් ිරි ොමිලෝේ අරුණ මධුස්ංක ් ්රත් 901480923v 

   ් ්ව්කොඩි අේ්තෝනි්ේ ලිරරු ශ්ොලිත ් ්ව්කොඩි 922534535v 

   ් ්වො පතිරණ්ේ  දර්ශි ්කෞශ්ලයො ජ ලත්   928661814v 

   ් ්වො පතිරණ්ේ දිනුෂො මධුෂොනි වීරසිං  907713610v 

   ් ්වෝේ උදීර මල්ෂොේ වනිගසූරී  940991528v 

  Mohamed Sulfikhan Fathima Sujana 937071426v 

  Thaiyoob Fathima Mahdhiya 198785902476 

  සි ඹලොපිි ආරච්චචි්ේ ප්ර්බෝේ ශ්ොලික 930631299v 

 Wajuhudeen Najeebullah 893640835v 

Abdul Bari Pathima Fayasa 948242176 V 

Abdul Kareem Sithy Kizana 915691889 V 

Abdul Majeed Fathima Haza 876592142 V 

Abdul Majeed Fathima Nusri 925462381 V 

Abdul Munaff Fathima Fayidha 876541475 V 

Abdul Rauf Fathima Nushath   198468400214 

Abdul Saththar Siththy Mafaidha 916713746 V 
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Abdul Shaheethu Siththy Farujana 197970803526 

Abdul Wahab Fathima Asmara 916473419 V 

Abdul Wahid Mahamed Siyath 832001945v 

Abdul Wahidh Mohamed Sarafath 942431678 V 

Abith Mohamed Ameen 882961877 V 

Abul Hasan Fathima Asmiya  198750303271 

Abul Hutha Fathima Rizmin 855301454v 

Abuthahir Paththima Rahmiya  935901375v 

Akbak Fathima Asna 945532530 V 

Ameer Hamza Fathima Hadeeka 926530224v 

Anisdeen Anfas 872791566v 

Annamalai Anitha Harshini 866321698v 

Anverdeen Mohamed Azeem 862442318 V 

Chandrasekara Gunaherath Hitihamilage Dhanurika Ransarie Chandrasekara 906832143 V 

Enayathulla Moulana Fathtma Nalira 897371197v 

Faleel Mohamed Fasloon 910222627 V 

Fastheen Fastheen Mohamed Asham 930713848 V 

Issadeen Mohamed Kiyas  940491223 V 

Jallel Fatima Jesla 937492570 V 

Jayakodi Arachchilage Lalani Kusum Jayakodi 875690140v 

Kachchakaduge Devmi Umansha Peiris 937270097v 

Kaleel Anver Mohamed I  An  871781516v 

Kaleel Rahuman Muhammed Faseel 902971335v 

Lirar Fathima Salma 958232829v 

Mahamed Thayoos Siyama 915742530 V 

Malwaththe Pathirannehelage Dilan Prasanga 931471112 V 

Manage Nuwangani Upendrika 938472831 V 

Mohamaed Sulthan Fathima Asna 905820885 V 

Mohamed Faleel Mohamed Fasrin 921591551 V 

Mohamed Jabeer Fathima Naseeha 937280491 V 

Mohamed Mahboob Fathima Ahshana 898462994 V 

Mohamed Mansoor Asrifa 827570117 V 

Mohamed Mansoor Fathima Fasmila 92841792 V 
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Mohamed Muruseen Fathima Silmiya 198469501660 

Mohamed Naim Fathima Hasla 917461147 V 

Mohamed Nawshad Ifthika Seerin 935783461 V 

Mohamed Shihab Sibbra Rahumath 936461719 V 

Mohamethu Sawthilla Fathima Sadheeka 956481520 V 

Mohammad Sash Nawas Fathima Naska 946381535 V 

Mohammed Ifthikar Fathima Sasmin 935221803 V 

Mohammed Sirajudeen Fathima Muvahhidha 907522040 V 

Mohomad Mahroof Seenathul Munawfara 845600643v 

Mohomed Abdhul Munaf Suheyla 917103402 V 

Mohomed Ameen Fahima 927240025v 

Mohomed Hafeel Mohamed Shilmy 920014682 V 

Mohomed Ifam Mohomed Hisham 931613170 V 

Mohomed Nuwair Fathuma Fasna  199160601927 

Mohomed Rauf Mohomed Ra  An 941311547v 

Mohomed Saleem Pathima Sharmila 937152035 V 

Mohommed Abuthahir Fathima Shahrina 927060159 V 

Mohroof Jesarath Fariha  856102688 V 

Moulana Abulkalam Nassefa 905450590 V 

Muhammadhu Ismail Najlabanu 958333110 V 

Muhammadu Sahabi Muhanmadu Safras 891270283v 

Musjamminu Siyana 865693150 V 

Naheem Ahmed Nafees  198924700251 

Nasrudeen Sifa Faewin 945460784v 

Nuwarapaksha Madanayakage Sriyan Thilina Wijenayaka 199124800259 

Paseem Mohamed Thahz 951841340 V 

Paththinige Ansly Prasanna Fernando 943521450 V 

Poruthotage Disna Ranjani Fernando 197084600630 

Rafeek Siththy Risna 955250095 V 

Rajalingam Mohamed Irsan 892354189 V 

Rajapakshage Amila Lakmal Priyashantha 803262365 V 

Rasiq Fathima Rifla 925253316 V 

Rathnayake Mudiyanselage Kosala Bandara 198829200267 

Rev ඉගිනිමිි්ේ සීලවිසුේධි ිරමි 900543808v 

Rev කලුගල පඤඤ්ොස්ොර ිරමි 900054629v 

Saboordeen Fathima Samla 927310520 V 

Sahul Hameed Mohamed Sahran 932853230 V 

Sahul Hameedu Mohommadu Hairin  198410302985 
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Seinudeen Maraikkar Fathima Sahriya 898280489 V 

Seyyadu Anser Mohamed Farraj 810014229v 

Seyyadu Iqbar Mohamed Farshath  902942670 V  

Shalini Dineesha Wijesooriya 907351050 V 

Shamoos Jahan Safas Mohamed 861210537 V 

Sitheek Fathima Asra 958103255 V 

Sivasamy Siyakumar 790910354 V 

Thanapalan Thakshana 925662470 V 

Thavappiramamoorthy Thananchayan 943611203 V 

Warnakulasuriya Shalika Madushan Fernando 932904535 V 

Wasantha Ravindra Kumara Mayuri Dhushshanthi 938402515v 

අතු්කෝරල්ේ නිුනි ස්ුනිකො 936682383 V 

අදිකොරිමුදියුේ්ස්්ලෝේ වොස්නො චතුමොලී ුංචිනිල්ම 938632715 V 

අධිකොරි මුදි ේ්ස්්ලෝේ චතුරිකො ලේමොලි අධීකොරි 938571562 V 

අ්ේරත්න ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ චතුරිකො දිල් ොනි අ්ේරත්න 937683340 V 

අ ් ේසිං   ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ ආශ්ො කුමුුනි අ්ේසිං  946533173 V 

අ්ේසිං  ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ න් ෝමි ්කෞශ්ලයො අ්ේසිං  905500945 V 

අ්ේසිං  ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ නිරංජලො ුෂ්ප කුමොරි 945253134 V 

අ්ේසිං  ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ ස්මපත් ප්රදිප්ප කුමොර 903193654 V 

අල ්කොේ්ේ ශ්රි ොනි ්ස්්පොලිකො 198260201837 

අස්රප්පුලි්ේ ිරමොලි ස්ද්ර්ඛො 905711016 V 

අසුරප්පුලෝේ රවිේර මයුර රංගන 773613214 V 

අ ංගම විදෝනලෝේ තිලොනි දනුෂිකො අ ංගම 947233394 V 

ආරචීචි්ේ තරුේෂි ස්විේදිකො උභ සිරිවර්ධන 199575700399 

ඇතුගල් ්ප්පඩි්ේ ඉෂොරො නුවේති ස්දරුවේ 926941852v 

ඇතුගල් ්ප්පඩි්ේ ඉස්ොර ස්මපත් වි්ජ්්ස්්න 920692079 V 

ඉුණරැවත්ත්ේ සු්බෝධි දේෂිමො ප්රනොේු 937873948v 

ඉරත්ත වල්ලි්ේ ්ස්ෞමයො මධුවේති  927211548 V 

උඩ්ගදර ස්ජිත් සුරංග බංඩොර 940392209 V 

උඩුගමිපල්ේ ්ශ් ොනි රුවේතිකො ප්රනොේු 885680372v 

උඩුගමපග්ල් ඉමොෂො ලේමොනි ප්රනොේු 926083066 V 

උඩුවර්ේ ්දෝන තමොලි මනීෂො උඩුවර්ේ  938552118 V 

එදිරිසිං  ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ දිනුෂො ලේමොලි 945512431 V 

ඒකනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ කුස්ලොනි උ්ප්පේෂො මැණිේ ඒකනො ක 935070805 V 

ඒකනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ නදීශ්ොනි වි්ජ්රත්න 936451519 V 

කනත්්ත් ලි න්ේ ්දෝන ්ශ්්වෝනි විේදයො 946302996 V 

කරුණොනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ මලීෂො  ංස්නී 935710774 V 

කුරුමොන්ේ ඉෂොරො ්ස්ව්වේදි ්ප්ර්රො 906191067 V 

කුරුස් ්්මොරයිසි්ේ ගිම ොන නුජිත් කොවිේද  199130301970 

්කොස්්්ගොල්ල ්ේව්ේ දිනුෂක් ප්රි ස්ොේ කුමොර 942841752 V 

ිස්්ිේ ්නළුම ප්රස්ොදිතො රුිුණ 917330107 V 

ගල්කඩු ජ සිං ලෝේ දිනුශ්ො සුදර්ශ්නි 199260501512 

චේරප්පුලි්ේ ්ස්ෞමයො  ංස්නී 946653365 V 

ජ ්කොඩි කංකොනමලෝේ  ර්ෂණී ස්දමොලි ජ ්කොඩි 938113440 V 

ජ ්කොඩි්ේ ්දොේ ස්ලීජො ප්රි දර්ශ්නී රත්න්ස්්කර 947490311 V 
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ජ මොේන ්මෝ ොට්ටි්ේ ලස්ේති ප්රදීපිකො ජ මොේන 898453529 V 

ජ සිං ්ේ නිර්මොනි චතුරංගිකො  ජ සිං  936280021 V 

ජ සූරි  ආරච්චචි්ේ ්දෝන රුවේති  රිතනී 938310220 V 

ඩබි ඩි කනිල් චතුරංග වික්රමසිං  881570076 V 

ත්රිමොේන ් ට්ටි්ේ තිලිනි නිර්මොලි ්ප්ර්රො 937441258 V 

දිලිනි ඉසුරංගිකො උඩවත්ත 948453711 V 

දිස්ොනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ අකලංක ුෂප් කුමොර දිස්ොනො ක 830030867 V 

දිස්ොනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ උදොරිකො විලේෂිණී දිස්ොනො ක  935271363 V 

දිස්ොනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ කසුනි එරංගිකො දිස්ොනො ක 956021820 V 

දිස්ොනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ සු්ේත්රො ්ස්ව්වේදි ද ොරත්න 917533911 V 

්දොේ පොවුලු ආරච්චචි්ේ  ශිවේතිකො නිල්මිණි 937362455 V  

්දොළු්ව් මොරසිං ්ේ තරිු මධුවේති බණ්ඩොර 199360102892 

න්වෝදයො ෂලනි වික්රමනො ක  947950150 V 

නොත්තේඩි්ේ  ිශ්ොේත ස්ංජීව ප්රනොේු 198619503378 

නි්ල්ත්ති චමිත දිනුත් ප්රස්ේද 932670607 V 

පතිරොජ ් ්මචේර්ේ තිළිණි ශිරේති පතිරොජ 936072747 V 

්පරු්තොට්ේ ්රොෂණි ්මරි ේස්් ්කෞශ්ලයො ප්රනොේු 946112550v 

්පරුමබුලි ආරච්චචිලෝේ චොමිකො ුෂොේති 937732678 V 

්පොේදන කට්ටටඩි්ේ රුවනි රංසිමොලො සිරි ග ොේග 926042378 V 

්පොරු්තොට්ේ ්මලොනි මිලේතිකො ප්රනොේු  936471900 V 

්පෝ ොරම්ේ ම් ්ෂ් කොංචනමොල් ්ප්ර්රො 198924810020 

්ේමසිරි නවරත්නලෝේ අචිනි නිමොෂො  198876301786 

බැේි ේ ්කෝරොලලෝේ ්ඩල්ෂොේ කවිේද රුිුණ 902601597 V 

ම පටබැදි්ේ  ර්ෂ ප්රගීත් ්ප්ර්රො 752042136 V 

මොං්ගදර අප්පු ොමිලෝේ ුලීමො සුභොෂිණි ද ොරත්න 915211186 V 

මොරසිං  ආරචීචි්ේ උේදීපො මධුමොදවි  955772717v 

මොරසිං  ආරච්චචි්ේ ස්රලො ලේමිණි තිලකරත්න 937361778 V 

මොලව්ව තේත්රි්ේ ස්චිනි ලේමොල් 920741312 V 

මිිරුකුලසූරි  ්ප්රමි්නෝ නිලොෂොනි ප්රනොේු 927693992 V  

මිිරුකුලසූරි  සුමුු ්නළුම ප්රනොේු 907110630 V 

ීගමු ්වල්ල බොල්ේ ශ්ොනිකො චතුරංගි 916971486v 

මුණසිං  ්ේව්ේ ් ෂොේ  සිත් මුණසිං  931744186 V 

මුතුනො ක ්ප්පඩි්ේ ඉශ්ොේ පැතුමි  901771006v 

මුදලිනො ක ් ටීි්ේ ස්ොඛයො සුභොරති මැණි්ේ 927820226v 

මු මමු අේුල් මුනොප්ප මු මමු ෆරොස්් 932131889 V 

්මත්තසිං  ආරච්චචි්ේ ශ්ලනි ප්රස්ංගනී ප්රනොේු 199278203837 

්මරගල් ්ප්පඩි දූර ලෝේ ුෂොේති ධනපොල 886020350 V 

්ම් ොට්ටටොලලෝේ අමිල සුස්ේත 893013997 V 

්මෝ මඩ් ස්ොජ ොේ නි ්ලො 877961370 V 

 ොපො මුදි ේ්ස්්ලෝේ අරුණි නිස්ංස්ලො  ොපො 896240285 V 

රත්නො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ ස්චිනි න්වෝදයො 956930138v 

රේ්කොත් ්ප්පඩි්ේ ිෂොේ ්ටේසි නවරත්න 199017906793 

රේුනු පති්රේනැ ැලෝේ ෂොනිකො ම්නෝ රි 946421049 V 

රේ්දනි ්කෝරලලෝේ බුේධි ප්ර්බෝධිනී ් ්රත් රේ්දනි 915420508 V 

රමමේනො ්ේව්ේ ජ නි නිස්ංස්ලො සුරවීර 917680795 V 
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රොජකරුණො ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ ගොමිනී ජ ලත් 790140397 V 

රොජකරුණො ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ ස්කුණි වත්ස්ලො රොජකරුණො 917071950v 

රොජුණරු ්ස්්නොධිපති්ේ ඉ්ර්ෂො චොමොලි දිල් ොනි  199278902758 

රොජපේෂ පතිරණ්ේ තුෂොණ් ්කෞශ්ලයො නිශ්ොදනි ්ේමචේර 937840209v 

රොජපේෂ පතිරුේනැ ැලෝේ අරුණි ශ්ෂිකලො රොජපේෂ 935953898 V 

ලොංකොධිකොර රොජපේෂ මුදි ේ්ස්්ලෝේ ස්මුරො ලේමොලි 907242951 V 

්ල්කමි රොලලෝේ ස්මිර ප්රදිප්ප මධුස්ංක බණ්ඩොර 921610653v 

වර්ණකුලසුරි  ඈේ ජිේමි තරංගනි දබ්ර්රො 19957201997v 

වර්ණකුලසුරි  ුලංගො ස්විනි ප්රනොේු 945451661v 

වර්ණකුලසුරී   ර්ෂ ප්රභොත් චතුරංග ප්රනොේු 910640844 V 

වර්ණකුලසූරි  අමොලි ්රෝෂණි කුමොරි ප්රනොේු  938292809 V 

වල්්පොල කංකොනමලෝේ ඉශ්ොේදි ශ්ොලිත 911673517 V 

වොස්ල මුදි ේ්ස්්ලෝේ තිළිණි අනුරුේධිකො වොස්ල  906762544 V 

වික්රමසිං  කුරුප්පු මුදි ේ්ස්්ලෝේ ම්නෝරි කුමොරි වික්රමසිං  887050864v 

වි්ජ්තුංග මුදලි්ේ රමණි ුෂප්ි සුගේදිකො  877510972v 

වි්ජ්සිං  රොජපේෂ ආරච්චචි්ේ තිලිණ මධුෂොේ වි්ජ්සිං  942750650 V 

වි්ජ්සිං  ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ ඉ්ර්ෂො ලේමොලි  946642207 V 

වි්ජ්සිං  ් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ ප්රි දර්ශ්නී ඉ්නෝකො වි්ජ්සිං  199453300589 

වීරවර්ධන කුරුකුලසූරි  බුස්ොබදූ්ේ නොලක ස්මපත් ප්රනොේු 832715620 V 

වීරසිං  ආරච්චචි්ේ දිලිනි ප්ර්බෝදිකො වස්ේතො කුමොරො 935491673 V 

ස්ංස්පොල ආරච්චචි්ේ න නො ස්ව්රණමොලි දිස්ොනො ක 887881766 V 

ස්මරප්පුලි්ේ මනීෂො කවයොංජලී  957741800 V 

ස්මරවීර්ේ ස්දරු විජ ොනි ස්මරවීර 905452231 V 

ස්මිපො  ්මස්්ත්රි්ේ ග ොේ මුෂොේ 932160730v 

සිංගත්තුට්ටි මුදි ේ්ස්්ලෝේ රුවේති ශ්ොනිකො බණ්ඩොර 945332751 V 

සිරිනො ක පතිරණලෝේ කලනි අ්රෝෂො 947324381 V 

සිල්පොදි පති ලෝේ සු්ර්ෂ් රේජේසිරි 932542226 V 

සිල්වො දිස්ොනො ක්ේ ධනංජ  ජ තිලක බණ්ඩොර 910312367 V 

්ස්නරත් ්ේව්ේ ඩිලේෂි උ්ප්පෂිකො 906302039v 

්ස්්නොනො ක මුදි ේ්ස්්ලෝේ ධනුෂක් ්ස්්නොනො ක  941392121 V 

්ස්්රසිං  ජ ්කොඩි ආරචීචිලෝේ ශ්රිමති ශ්රි මි ජ ්කොඩි 775632194v 

 තුරුසිං ්ේ අ් ෝනො ලේෂොනි ප්රනොේු  928180409 V 

් ටීිආරචීචි්ේ ඇේටේ ලස්ේත කුමොර ් ටීිආරචීචි 711832513v 

් ට්ටිආරච්චචි්ේ රදිකො ජීවනි ් ට්ටිආරච්චචි 875621351 V 

් ්රත් මි්ගල් ් ්ව්ේ ප්රි ේකො උද මොලි 917811237 

් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ ආශ්ො තිස්රණි දිල් ොරො ් ්රත් 957443427 V 

් ්රත් මුදි ේ්ස්්ලෝේ  සිත ධනංජ  912514064 V  

් ොරතල් ්ප්පඩි්ේ මිරෂො රස්ොේජලි කොරි වස්මි  945310995v 

් ොරනල් ්ප්පඩි්ේ සුමුු සු්ර්ෂ් ඒකනො ක 932840812 V 

 


