
අනු 

අංක

ය

නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

1 එන්.සී.කේ.ගුණතික 938620520V
අ/මෛතීපා ක ේනානායක ෛධ්ය 

ෛහා විද්යාය

2 යූ.ජී.එම්.සී.කුෛාරි 197557002935    
අ/මෛතීපා ක ේනානායක ෛධ්ය 

ෛහා විද්යාය

3 ටී.එම්.එම්.ඩී.කෙන්නකකෝන් 895241210V
අ/මෛතීපා ක ේනානායක ෛධ්ය 

ෛහා විද්යාය

4 ඩී.කේ.කුෛාරි 806741639V
අ/මෛතීපා ක ේනානායක ෛධ්ය 

ෛහා විද්යාය

5 ඒ.ඒ.කේ. ංජීලනී 737373096V
කුලි/කේ.ආර්.ජයලර්ධ්න ෛධ්ය ෛහා 

විද්යාය

6 කේ.එච්.ඩී.ොරුකා 945942410V
කුලි/කේ.ආර්.ජයලර්ධ්න ෛධ්ය ෛහා 

විද්යාය

7 ටී.ඒ.ආර්.එන්.කෙන්නකකෝන් 731741409V කුලි/විජයබා ජාතික පා 

8 කේ.එ ්.කුරත්න 768280428V කුලි/විජයබා ජාතික පා 

9 ඩී.කේ.කුෛාර 751552599V කුලි/විජයබා ජාතික පා 

10 ඩබ්.ඒ.එන්.ලන්නකු ආරච්චි 856920704V කුලි/විජයබා ජාතික පා 

11 ජී.එච්.එම්.ජී.කුෛාරි 815151135V කපො/ආනන්ද් බාලිකා ජාතික පා 

12 ඩී.එම්.එන්.කේ.ද් නායක 197636600478    කපො/ආනන්ද් බාලිකා ජාතික පා 

13 ඩබ්.යූ.එන්.බංඩාර 720811944V අනුරාධ්පුර ෛධ්ය ෛහා විද්යාය

14 කේ.ඩී.එන්.කුෛාරසංහ 840150577V අනුරාධ්පුර ෛධ්ය ෛහා විද්යාය

15 එච්.එම්.පී.ජී.ෛැණිකේ 198261802342    අනුරාධ්පුර ෛධ්ය ෛහා විද්යාය

16 ඩබ්.ඒ.එම්.එ ්.අකබ්සංහ 922421372V අනුරාධ්පුර ෛධ්ය ෛහා විද්යාය

17 බී.ඒ.පී.කේ.ආර්.පතිරණ 197879405481    අනු/ ්ලර්ණපාලි බාලිකා විද්යාය

18 ආර්.ඩී.වී.විකේලර්ධ්න 767872860V අනු/ ්ලර්ණපාලි බාලිකා විද්යාය

19 එ ්.එන්. ද්ෛාලි 948621916V අනු/ ්ලර්ණපාලි බාලිකා විද්යාය

20 ඩබ්.එම්.එම්.විකේකකෝන් 813320983V අනු/ ්ලර්ණපාලි බාලිකා විද්යාය

21 ඊ.එම්.ටී. ංජීල 912761337V අනු/ ්ලර්ණපාලි බාලිකා විද්යාය

22 එම්.එම්.එල්.ජයසංහ 198078002321    අනු/ ්ලර්ණපාලි බාලිකා විද්යාය

23 ඩී.තිකරත්න 197885401252    අනු/ ්ලර්ණපාලි බාලිකා විද්යාය

24
කේ.ආර්.එන්.එම්.කරුණාරත්

න
837804140V අනු/ ්ලර්ණපාලි බාලිකා විද්යාය

25 කේ.ඒ.ඒ.ටී.ජීලන්ති 895540358V ගුරු ෛධ්ය ්ථානය අනුරාධ්පුරය
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26 ආර්.පී.ලියනකේ 898300986V ගුරු ෛධ්ය ්ථානය අනුරාධ්පුරය

27 ඩබ්.ඩී.එ ්.එ ්. ෛරකකෝන් 985030928V අනු/ හිරා විද්යාය

28 ඒ.එම්.සී.ක ෝෛො 738172280V අනු/ හිරා විද්යාය

29 එච්.එම්.ටී.ආර්.විෛරත්න 198428704300    ශ්රී සද්ධ්ාර්ථ ජාතික පා  එප්පාල

30 කේ.එම්.කේ.විකේරත්න 713434566V ශ්රී සද්ධ්ාර්ථ ජාතික පා  එප්පාල

31 ඩබ්.එම්.පී.එන්. ලා  මිය 837093616V අ/  හීරා විද්යාය

32 ඊ.එම්.සී.කේ. ඒකනායක ෛයා 791872030V  හීරා ජාතික පා , අනුරාධ්පුර

33 එච්.ජී.බී.කරොෂාන් ෛයා 851721690V කපො/ රාජකීය ෛධ්ය ෛහා විද්යාය

34
පී.ඩබ්.අයි.එන්. අත්ෙනායක 

මිය
837333326V කපො/ මින්කන්රිය ජාතික පා 

35 ඒ.ජී.අයි.බී. බණ්ඩාර මිය 855192756V කපො/ මින්කන්රිය ජාතික පා 

36 ආර්.එම්.ඒ.කේ. රත්නායක මිය 828660080V අ/ ශ්රි සද්ධ්ාර්ථ ෛධ්ය ෛහා විද්යාය

37 ආර්.එම්.ඩී. ෛධුලන්ති මිය 926580744V අ/ ශ්රි සද්ධ්ාර්ථ ෛධ්ය ෛහා විද්යාය

38 ඩි.ඩබ්.එන්.එම්. ද් නායක මිය 878122984V අ/ ශ්රි සද්ධ්ාර්ථ ෛධ්ය ෛහා විද්යාය

39 ඩී.එම්.එ ්. ජයත් ෛයා 802983107V අ/ ශ්රි සද්ධ්ාර්ථ ෛධ්ය ෛහා විද්යාය

40 එම්.ටී. ක ේපාලී මිය 197275802711    අනු/  ්ලර්ණපාලී බාලිකා විද්යාය

41 අයි.එම්.සී. ෛැණිකේ මිය 707833335V අනු/  ්ලර්ණපාලී බාලිකා විද්යාය

42 ඩබ්.එම්.ආර්.කේ.විකේසරිය 198451201583    අ/ෛධ්ය විද්යාය

43 එච්.පී.එ ්.එ ්.පතිරන 921362293V අ/ෛධ්ය විද්යාය

44 එම්.ඒ.ඩබ්.එ ්.කුතුංග 947701959V අ/ෛධ්ය විද්යාය

45 ඩී.එම්.ප්රියානි දි ානායක 656200200V අ/ෛධ්ය විද්යාය

46 ටී.එම්.එන්.එ ්.අකබ් ංහ 798110438V
කො/ආනන්ද් බාලිකා ජාතික පා , 

හිඟුරේකගොඩ

47 එල්.එච්.රෛණි 666651723V අ/ෛධ්ය විද්යාය

48 එම්.එ ්. ෛන්ති ගුණක ේකර 197353403068    අ/ෛධ්ය විද්යාය

49 කේ.ඒ.සී.එ ්.කහේරත් 856461777V අ/ෛධ්ය විද්යාය

50 කේ.පී.ඒ.එ ්.ක ෝෛතික 19881612410V අ/ෛධ්ය විද්යාය

51 ආර්. ඉසුරු ෛධු ංඛ ෛයා 941960189V කපො/රාජකීය ෛධ්ය විද්යාය

52
එල්.ආර්.එම්.පී. චන්ද්රානි 

ද්යාරත්න මිය
756330373V කපො/රාජකීය ෛධ්ය විද්යාය



53 ඊ.එම්.බණ්ඩාර ෛැණිකේ මිය 197460403562    
අ/මෛත්රීපා ක ේනානායක ෛ.ෛ. 

විද්යාය

54 එල්.චන්ද්රානි මිය 196957602313    කපො/ආනන්ද් බාලිකා ජා

55 එම්.ඒ.ආර්.ෛායාදුන්න  මිය 636534501V කපො/රාජකීය ෛ.ෛ.වි

56 එල්.එම්.වී.ධ්ම්මි ඉකනෝකා මිය 817420761V කපො/රාජකීය ෛ.ෛ.වි

57 කේ.එම්.එ ්.ෙකනෝජා කෛය 795641408V කපො/රාජකීය ෛ.ෛ.වි

58 එම්.එම්.ශිා ගුණතික මිය 74736173V කපො/රාජකීය ෛ.ෛ.වි

59 ඩී.චන්ද්රා කුෛාරි මිය 715752077V අ/ ්ලර්ණපාලි බාලිකා ජාතික පා 

60 පී.බී.ය ලතී මිය 678272906V අ/ ්ලර්ණපාලි බාලිකා ජාතික පා 

61 ජී.ජී.කේ.ජීලනි මිය 858450799V අ/ ්ලර්ණපාලි බාලිකා ජාතික පා 

62 ආර්.රි ්ලානා මිය 778613140V අ/ ්ලර්ණපාලි බාලිකා ජාතික පා 

63 පී.ඩී.කේ.නන්ද්ක ේන ෛයා 913443314V අ/ ්ලර්ණපාලි බාලිකා ජාතික පා 

64 රා යියාකේ පංජම්ෛා කැකිරාල ෛ.ෛ.වි.

65 ඩබ්.එම්.ඒ.රුලන් කුෛාරි මිය. 796994134V කැකිරාල ෛ.ෛ.වි.

66 ආර්.එම්.එ ්.ගුණතික 770033949V අනු/අනුරාධ්පුර ෛ.ෛ.වි

67 එන්.පී.එන්.ලනසංහ ෛයා 813653591V
පුතිසපුර ජාතික අධ්යාපන විද්යා 

පීඨය

68 කේ.එම්.අයි.කේ.ජයසුන්ද්ර 197867903696    අ/ශ්රි සද්ධ්ාර්ෙ ෛ.ෛ.වි

69
ඊ.එම්.ඩබ්.එ ්.කේ.ඒකනායක 

මිය
197465503455    අ/ශ්රි සද්ධ්ාර්ෙ ෛ.ෛ.වි

70 ආර්.එම්.ආර්.ල න්ො 657614106V අ/ශ්රි සද්ධ්ාර්ථ ෛ.ෛ.විද්යාය

71 බී.ඩී.යූ.ජයවීර 701541103V අ/ හිරා විද්යාය

72 ඊ.එම්.ටී.කුෛාරිහාමි 695813112V
අනු/ ්ලර්ණපාලි බාලිකා ජාතික 

පා 

73 අයි.ජී.එ ්.කේ.කද්කේන්ද්ර 741853671V කපො/රාජකීය ෛධ්ය ෛහා විද්යාය

74 එච්.පි.ආර්.එම්.බණ්ඩාර 198108800210    කපො/රාජකීය ෛධ්ය ෛහා විද්යාය

75 ටී.එම්.නුලන් තුසෙ කුෛාර 772884575V කපො/රාජකීය ෛධ්ය ෛහා විද්යාය

76 එච්.එල්.පී.ප්රියන්ති 755540048V කපො/රාජකීය ෛධ්ය ෛහා විද්යාය








