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තාවකාලික ශ්ේඛනය (සශ් ෝද්ර පද්නම)
සම්මුඛ
අනු
පරීක්ෂණ
අංකය
අංකය

ළමයාගේ නම
ඒ.ඒ.වී.ගමනාදි
ගමවනයා

මවගේ/පියාගේ/ භාරකරුගේ
නම

හැදුනුම්මපත් අංකය

ලිපිනය

ලබාගත් විග ේෂ
ලකුණු සටහන්

ta ta Ydka;

731543968v

51$21 fmd,aj;a; uqoaÿj r;akmqr

87

එචි.වී අමිලා ජයමිනි

826983612v

ගනා.20/6 , ගකාසේපැලවින්න පාර,
ගවරලුප , රත්නපුර

86

වී.ගක්.ගක්.භාසුල
වක්කුඹුර

වී.ගක්.ඒ.මංජුල වක්කුඔර

822700772v

fkd 76"wx.kauk mdr"r;akmqr

85

එසේ.එම්ම.සපුමල්
බණ්ඩාර

tia tñ Wmd,s fiakdkdhl

801060897v

i;r uyd foajd,h
leg,shkam,a, lyx.u r;akmqr

85

SG/G/49 බී.ඩී.වත්සදි ගමන්ිසේ wd¾ tñ Ñ;%dks r;akdxc,S

746617153v

fkd 30 fjr¨m mrK mdr
r;akmqr

80

6

SG/G/02 එසේ.ඒ.ඹ්.ජිහන්සා

එසේ.ඒ.ජනක ජයලාල්

855143585v

50/14,වෙරළුප පන්සල පාර.රත්නපුර

79

7

SG/G/38

vì vì wd¾ tñ tka
úfcar;ak

662100838v

531 fld<U mdr kj k.rh
r;akmqr

79

8

SG/G/46

පී .සමන් කුමාර

700903915v

ගනා, 08 සමන් ගපගෙස, ගල්කඩුව
,රත්නපුර

ගක්.එම්ම.එන්.ඩී. වන්රගසේකර

741970350v

152/5,වෙරළුප පරණ පාර,ර/පුර

78

iqfóO rdcmlaI

790035593v

79$45 uyj, w¨;afldgi
r;akmqr

78
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SG/G/45

2

SG/B/51 එම්ම.ටී.ලිතුමි මන්දිල්

3

SG/B/70

4

SG/B/73

5

9
10

ඩබ්.ඩබ්.ආර්.එම්ම.
අංජනා විගේරත්න

ඩී.වයි.ගනවින්යා
ජයලත්
ගක්.එච්.පී.ඩී.
SG/G/50
වන්දුගසේකර
ගමතුලි කුුදිකා
SG/G/03
රාජපක්ෂ

78.5

ආර්.ඒ.බී. පැහැසරණී
රම්මුක්ගගාඩ

mS cS tka m%ix.sld

718021723v

wxl 88 fldgduq,a, r;akmqr

76

SG/G/32 ගක්.ඒ.අනුදි ඕIOS

ta l%sIaK l=ud¾

770981558v

12$nS m[a[dkkao udj;
f.dä.uqj r;akmqr

75

13

SG/G/41 එම්ම.ඩී.ඉදුෂා යසසේමි

එම්ම.ඩී.ප්රදීප් ධර්ගම්මන්ර

780970707v

5/16,වෙල්ෙත්ෙ,මුද්දුෙ

14

SG/G/07 වී.පි.ගීකියනගේ

fla vì ,hka;s uxcq,d

816531241v

lkafoj;a; r;ak yx.uqj
r;akmqr

74

15

SG/B/74

tÑ ta wd¾ fla;=ud,s

787693245v

250$114$ ã msgrjqñmdr fjr¨m
r;akmqr

73

16

SG/G/10 බී.පී.වී.විහගිකා

බී.පී.ඉෂාන්ත කුමාර

801174329v

13/23 ඒ,ුම්රිය
මාෙෙ,ව ාස්පැලවින්න,රත්නපුර

72

17

SG/B/66 පි.බී.සී.සී.ජයලත්

ඒ.එච්.තක්ිලා

855143525v

13/11,ුම්රියමාෙෙ,රත්නපුර

70

18

SG/B/59

එච්.එම්ම.වයි.ිගහේන්
බන්ඩාර

tÑ tñ tia tka nkavdr

732560530v

541 ys±,a,k r;akmqr

70

19

SG/B/69

එම්ම.ජී.ලිෂාන් විනුජ
ගමගේ

tñ cS tia ã §md,a .uf.a

20

SG/G/09 එම්ම ජී ඩී අන්ජනා

එමි.එමි සුසන්ත

792491839v

ගවන්වගාඩ, වද්දොලය ගාෙ ,
රත්නපුර

69

21

SG/B/54 බී.වී.සතිර සන්දින

î ù wcs;a irKmd,

720140306v

l=rejkamdr uq;af;ágqmsg
ys±,a,k r;akmqr

69

22

SG/G/33

ආර්.ගක්.ඩී.ඩී.
ගහේමචන්දු

ආර්.ගක්.අනුර කුමාර

197335104418

118/1,බණ්ඩාරනාය
මාෙෙ,රත්නපුර

66

23

SG/G/14

පි.ඩබ්.ඩී.ගක්.හසේනා
පින්නලවත්ත

hq vì ta pdkaokS

7$1 kkao t,a,dj; udj;
we;aUh r;akmqr

66
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SG/G/20

12

ගමාව්දදු ගෙව්දනුක
කුමාරගේ

iñ;s Yd,dj mdr u,x.u
197020002605 ys±,a,k r;akmqr

625681361v

74.5

70

ඕ.වී.එසේ.ෙම්මධාරා
විතාරණ

TS hq Ydka; O¾u Y%S ú;drK

24

SG/G/34

25

SG/G/39 එසේ.පහන්ජා පිටිකෙගේ wd¾ l=Idka;s

26

SG/B/65

27
28

ජී.ඕ.ෙසේනිත ගුණගසේන cS mS .=Kfiak
ආකා ේ ආදිතය
tÑ fca pñkao
SG/B/63
සතරසංහ
ගගනි අමායා
SG/G/24 වීරගකෝන්
ගරෝසන් චමින්ෙ වීරගකෝන්

සම්මමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය තනතුර

නම

1

විදුහල්පති

එමි .ගලගම මිය

2

නිගේජය විදුහල්පති

ඒ.එමි.පී අගබ්සංහ මිය

3

ප්රාථමික අං ප්රධානී

බී.ඒ.එම්ම.සී. ගබලිගසේවත්ත මිය

4

පාසල් සංවර්ධන සමිති නිගයෝජිත

මනීෂා හම්මි මිය

5

ආදි ශිෂය සංගමය

ඊ.ඒ.ඩී.ප්රසාන්තිකා නිගරෝෂණී මිය

867581162v

fkd 58$7,ta O¾umd, udj;"
r;akmqr

65

755902942v

161$35 fÄudkao udj; r;akmqr

65

790990757v

25$3 fldiame,úkak r;akmqr
38$ta$8 y,afod, lrxf.dv
r;akmqr
ආර්.ඩී.ඉගලක්ගරානික්
ආයතනය.කෙන්ගගාඩ.කුරුවිට

751301758v

65
65
65

ර/ෆර්ගසන් උසසේ විද්යාලය - රත්නපුර
පළමු ශ්රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කිරීම - 2020
තාවකාලික ශ්පාශ්රාත්තු ශ්ේඛනය (සශ් ෝද්ර පද්නම)
සම්මුඛ
අනු
පරීක්ෂණ ළමයාගේ නම
අංකය
අංකය
යූ.ඩබ්.එසේ.නිම්මනාදි
1
SG/G/13
ගප්මතිලක
මනසේවි සහසේනා
2
SG/G/27
ඉඩම්මගගෙර
නිමාෂා පසංගි
3
SG/G/37
ගකෝණාරසංහ

මවගේ/පියාගේ/භාරකරුගේ
නම
hq vì hq fmau;s,l
fla cS tia iS lreKdr;ak
ufkdaß pkaøl=udß

4

SG/G/17 වයි.කගේිනි

5

SG/B/67

යූ.අකිදු ගසත්මින්

ù chr;ak

6

SG/B/58

mS fla mqIam,d,a

7

SG/G/06

8

SG/G/19

9

SG/B/55

10

SG/G/15

පී.ගක්.ුත්සර නිමිරු
එන්.එසේ.සවිෙයා
කරුණාරත්න
ගක්.ඒ.එච්.වයි.ටී.රාජප
ක්ෂ
එච්.එසේ.රුවගනත
ගේමරත්න
ආර්.ගක්.එම්ම.මන්තාරා
අත්තනායක

11

SG/G/29 ගක්.වී.අනුත්තරා
සුෙසංහ

mS u,aldka;s

jhs wd¾ iS tñ pkaøfialr
ගක්.එඒ .එචි. ධමිමික ප්රදීප්
ta ã whs y¾IkS
B ta B tia mS pkaøfiak
එචි ඒ පී චිත්රා කුුදුනී

හැදුනුම්මපත් අංකය
752382915v
807701339v
777050680v

ලිපිනය
fkd 5 kkao t,a,dj, udj;
we;aTh r;akmqr
3î$9 frday, ks, ksji
uyfrday, r;akmqr
128 fifkú .u mdñ.dvka ksj
ksjdi f.d¨jdú, r;akmqr

198154903087 21$53 úydr udj; r;akmqr
397$1 we,md; ol=K we,md;
750713475v
r;akmqr
190 fmd;a.=,a úydr udj;
770563747v
r;akmqr
fkd 06 u.=ref.dv r;akyx.uqj
866823731v
r;akmqr
197801404289
858023580v
786032008v
775962356v

ලබාගත් විග ේෂ
ලකුණු සටහන්
64.5
63
62
61.5
61
60
60

වනා.663/2 ෙැඹිලියාන , කුරුවිට
fkd2$74 r;akfcda;s udj;
f.dä.uqj r;akmqr
jika; f;mamkdj my,.u
l=reúg

60

fkd 61$59$î ×dKd,xldr udj;"
r;akmqr

56

58
58

hq ඩබ් úfca;s,l

812600745v

පී නාලක චණ්රනාත්

773291675v

12

SG/B/71

13

SG/B/68 පී.එම්ම.ඉමන්ත
විගේගසේකර

14

tÑ mS mS tka chisxy
SG/G/18 ඩබ්.පී.පි.ලක්සරණී පතිරණගේ

එසේ.රත්තක විගේතිලක

සම්මමුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය තනතුර

fkd 6$4$2 t,a,dj, udj;
we;aTh r;akmqr
ාලාව පාර, මලංගම, හිෙැල්ලන

51
49

wxl 65 Wvyfj, mdr uvyxÈh udrmk r;ak44.5
mqr
775353015v

නම

1

විදුහල්පති

එමි .ගලගම මිය

2

නිගේජය විදුහල්පති

ඒ.එමි.පී අගබ්සංහ මිය

3

ප්රාථමික අං ප්රධානී -

බී.ඒ.එම්ම.සී. ගබලිගසේවත්ත මිය

4

පාසල් සංවර්ධන සමිති නිගයෝජිත

මනීෂා හම්මි මිය

5

ආදි ශිෂය සංගමය -

ඊ.ඒ.ඩී.ප්රසාන්තිකා නිගරෝෂණී මිය

