ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්යාලය - රත්නපුර
පළමු ශ්ර්ණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020
තාවකාලික ශ්ේඛනය (අධ්යයන කාර්යය මණ්ඩලය)

අනු
අංකය

සම්මුඛ
පරීක්ෂණ
අංකය

ළමයාගේ නම

මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ හැදුනුම්මපත්
නම
අංකය

ලිපිනය
129/බි/1 බටකැගේ ගම ුද්දුව
රත්නපුර

ලබාගත්
ලකුණු

1

EDU/G/51 ගක්.එසේ.දනුද්ධර ගපගේරා ගක් සී එසේ ඒ ගපගේරා

773603391V

2

EDU/G/13 නුලාරා දිහන්ි දංගේල

wd¾ t,a ox.,a,

830430547v 600 fld<U mdr r;akmqr

72

3

EDU/B/43 යූ.එසේ.තත්සර නින්නාද

යු lu,a l=udr

780612266v Ü$î$1 c,dYh mdr r;akmqr

70

4

EDU/G/27

tia ta à tñ l=,r;ak

106$25 mxi, mdr iu.smqr
850611670v r;akmqr

70

5

EDU/G/26 ජී.ගේ.දසන්යා ගුණතිලක cS tia frdayK .=K;s,l

691732622v oñfñ ykaÈh we,md; r;akmqr

64

6

EDU/G/49 බී වි.ආේ.ඩී ගුණතිසේස

බී වි අනුර ගුනතිසේස

ජයබිම සමනල උයන දිප්පපිටිගල
731131244V ගලේගලාපිටිය

64

7

EDU/G/03

පී.පි.ගක්.වීරක්ගකාඩි

720783029v iqfkus fijk; mo,x.,

63

8

EDU/G/37 අයි.ඩී.ඩි.ගදගනති ාඛයා tka ixcSjkS

01^ 277$cS& rdcH fiajl .ñudkh
755742660v Èjqreñmsáh .egye;a;

9

EDU/B/41 ටි.ගක්.එසේ.ඩී.තේපාවිල

770862280v

එසේ.ඒ.ඩී.ඒමින්දි
කුලරත්න

ගිහන්සා ගසනුලි
වීරක්ගකාඩි

ටී.ගක්.සුජීව සමන්

93,සමගි මාවත, බලවින්න
ග ාඩකගවල

76

60.5
60

විග ේෂ
සටහන්

සම්මමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය තනතුර

නම

1

විදුහේපති

එමි .ගලගම මිය

2

නිගේජය විදුහේපති

ඒ.එමි.පී අගේිංහ මිය

3

ප්රාථමික අං ප්රධානී

බී.ඒ.එම්ම.සී. ගබලිගසේවත්ත මිය

4

පාසේ සංවේධන සමිති නිගයෝජිත

මනීෂා හම්මි මිය

5

ආදි ශිෂය සංගමය

ඊ.ඒ.ඩී.ප්රසාන්තිකා නිගරෝෂණී මිය

ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්යාලය - රත්නපුර
පළමු ශ්ර්ණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020
තාවකාලික ශ්පාශ්රාත්තු ශ්ේඛනය (අධ්යයන කාර්යය මණ්ඩලය)
අනු
අංකය

සම්මුඛ
පරීක්ෂණ
අංකය

ළමයාගේ නම

1 EDU/B/39

වි.ආේ.රන්ීේ කරුණාරත්න

2 EDU/G/29

පී.ජී.එච්.එසේ.ජයතිසේස
ඩී.ආේ.එච්.හිරුදිණි
රනවිර
ඩී.ආේ.හරිදු ගිත්සර
රණවීර

3 EDU/G/34
4 EDU/B/45

මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ හැදුනුම්මපත්
නම
අංකය

ලිපිනය

ලබාගත්
ලකුණු

ù iS ã lrekdr;ak

761130870v

fkd 83 fldiame,úkak r;akmqr

59

ජී.ඉගනෝකා දමයන්ති

778363550v ගනා, 322/1 කහංගම, රත්නපුර

59

tñ wd¾ tia l=,;=x.

856570126v 3$î$6 frday,a ks,ksjdi r;akmqr

58

iqගේks l=,;=x.

856570126v 3$î$6 frday,a ks,ksjdi r;akmqr

58



සම්මමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය තනතුර

නම

1

විදුහේපති

එමි .ගලගම මිය

2

නිගේජය විදුහේපති

ඒ.එමි.පී අගේිංහ මිය

3

ප්රාථමික අං ප්රධානී -

බී.ඒ.එම්ම.සී. ගබලිගසේවත්ත මිය

4

පාසේ සංවේධන සමිති නිගයෝජිත

මනීෂා හම්මි මිය

5

ආදි ශිෂය සංගමය -

ඊ.ඒ.ඩී.ප්රසාන්තිකා නිගරෝෂණී මිය

විග ේෂ
සටහන්

