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

සම්මුඛ
පරීක්ෂණ
අංකය

ළමයාගේ නම

මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ
නම

හැදුනුම්මපත්
අංකය

ලිපිනය

ලබාගත්
ලකුණු

1

OG/B/78

බී.ඒ.එම්ම.එසේ.සුගප්ප ල
ගබලිගසේවත්ත

ú mS iS ã úodkm;srK

197477701480

470$î$4 leg,shkam,a,
lyx.u r;akmqr
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2

OG/B/76

3

OG/B/06 එම්ම.එඒ.ඩි.අරුනලී

4

OG/G/4

5

OG/G/70

6

OG/B/89

7

OG/G/7

8

OG/G/42

9

OG/G/49

10

OG/G/58

11

OG/G/65

එන්.එච්.අයි.අක්නද
මලවිආරච්ි

එච්.එසේ.නදිkaසා

ඩී.ඒ.එසේ. මගහේසකා ජයගසේකර

ගනා.03, බසේ නැවතුමිගපාල
837483271v පාර,රත්නපුර

tñ lu,kd: fyaumd, u,ú

712151196v fkd 710$iS ys±,a,k r;akmqr
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57

ta uOqId trkaÈ

816540550v

47 Y%Smdo udj; r;akmqr

56

tñ tÑ tia wkqreoaêld

726350698v

fkd 15 m,uq mgqu. Ñysÿ.u
r;akmqr

56

පනාගගාඩගේ රනතුංග

196802504389

307/28.බටුපගද්ර.රත්ගනපුර

56

wd¾ t,a ta ã uOqßld

877873250v

2ta$6 frday, ks, ksji
r;akmqr

55

à tñ ksfrdaId ifndaOkS

198156904198

663$2 ;eô,shdk l=reúg

55

B ta tia tia mS pKaøfiak

786032008v

jika;a f;mamkdj my,.u
l=reúg

55

එම්ම.ඩී.එන්.ි.ගදවිදු පීරිසේ

à t,a mS tia ,shkf.a

865033508v

814$5 ys±,a,k r;akmqr

54

ඩේ.ඒ.ගමතුලි සනල්යා
වන්නිආරච්ි

uOqIs rcsld fyáááwdrÑÑ

838043143v

wxl 82 ..nvj;a; .fka.u
me,auvq,a,
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බී.වි.ඒ.ඩී.සවින්දයා
බඹරුන්ද
පනාගගාඩගේ ආකා ේ
කවීෂ
ගක්.ඒ.එසේ.දිලිනිකා
ගක්.ඒ.එච්.ගයහන්සා
ජගයෝධි
ආර්.ගක්.එම්ම.මන්තාරා
අත්තනායක

විග ේෂ
සටහන්

12

OG/G/66

ඊ.වී.ි.උදුනිකා
කරුණාිලක

wd¾ tia hq fca fidau;s,l

198269103770

fkd 73 nKavdrkdhl udj;
r;akmqr
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13

OG/G/44

බී.ිසරි සමාධි විගේසංහ

B .sñydks y¾Isld l=,fiak

796123583v

wxl 80 iuk, Whk
u,x.u ys±,a,k r;akmqr

53
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OG/G/43 ගක්.එම්ම.ගක්.නිමාෂා පසංගි tñ tÑ ufkdaß pkaø l=udß

777050680v

128 fifkú.u mdñ.dvka
kj ksjdi f.d¨jdú,
r;akmqr
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15

OG/B/77

එච්.ගහේෂාන් ජනිදු

එච්.සමන්කුමාර ගහට්ටට්ටආරච්ි

852454890v

210/බී.කට්ටපද්නිය. ැරඩයිස්
කුරුවිට,

52
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OG/B/109

එම්ම.ඩී.ි ාකය සමරතුංග

tÑ fla tñ w¾
fyáálkaof.a

198682003153

wxl 70 rkafod, Whk .u
we,af,fmd, n,xf.dv
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OG/B/117

එච්.ඒ.එම්ම.හන්සල්
ගපගර්රා

එච්.ඒ.ක්රිෂාන්ත ගපගර්රා

850990646v

23/13 ඒ,දුමිය
මොවත,පකොස් ැලවින්න

51

18

OG/G/92

එම්ම.පී.ආර්.ිගම්මන්
මැද්දදවිටගේ

t,a ta tñ tka ,shkwdrÑÑ

198474000650

569$2 ys±,a,k r;akmqr
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OG/B/106

පුලසේි හගර්න්
කරුනාිලක

tia fla me,Ekao.u

716623475v

20

OG/B/111

ඒ.ජී.ඩී.ඉදුවර බංඩාර

vì ã whs hq .=KiS,

197785301763

21

OG/B/113

එච්.එසේ.රුවගනත
ගප්පමරත්න

ta ã fca y¾IkS

858023580v

fkd2$74 r;akfcda;s udj;
f.dä.uqj r;akmqr

49

22

OG/G/31

ජී.ඒ.ටී.ඉවින්දි ගුරුසංහ

B t,a ta uOqIsld

848263095v

fkd 166 jgdfmd; mdr
ksú;s.,

49
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OG/G/24

ගක්.ඒගමත්සදි ලියාරා

ta tÑ bIdrd fyááwdÑÑ

906620235v

141$ta fjr,qm mdr r;akmqr

48

wxl 23 c,dYh mdr
wx.ñuk r;akmqr
fkd1$84 ..woaor mdr
r;akmqr

50
49
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OG/G/13 ආර්.ඒ.එම්ම.බිහාරා රණසංහ

ã tia ta lyj;a;f.a

සම්මමුඛ පරීක්ෂ්ණ මණ්ඩලය තනතුර

නම

1

විදුහල්පි

එමි .ගලගම මිය

2

නිගේජය විදුහල්පි

ඒ.එමි.පී අගේසංහ මිය

3

ප්රාථමික අං ප්රධානී -

බී.ඒ.එම්ම.සී. ගබලිගසේවත්ත මිය

4

පාසල් සංවර්ධන සමිි නිගයෝජිත

මනීෂා හම්මප්රි මිය

5

ආදි ශිෂය සංගමය -

ඊ.ඒ.ඩී.ප්රසාන්ිකා නිගරෝෂණී මිය

807330357v

u,alÿr j;a; okafoksh mdr
u,aj, r;akmqr
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