
අනු 

අංකය
නම හැඳුනුම්පත් අංකය වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය

1 ආර්.එම්.සවනවිරත්න බංඩාර මයා 611020074
මශ/ශ්රී රාහු විද්යාය, 

කටුගව්ස ොට

2 ඊ.ආර්.එව්.මල්ලත්  මිය 615041211
මශ/ශ්රී රාහු විද්යාය, 

කටුගව්ස ොට

3 සේ.පී.ඒ.සේ.කරුණාසවේකර මයා 693211859
ශ්රීපාද් ජාතික අධ්යාපන විද්යා 

පීඨය

4 එව්.ඩී.වීරසංශ මයා 741932024 ධ්ර්මරාජ විද්යාය මශනුලර

5 එච්.ඒ.ඒ.එව්. ගුණලර්ධ්න මිය 197061500560
ශ්රී වංඝමිත් ා විද්යාය 

මා සල්

6 පී.ආර්.සී.කුමාරි 197578403013
මශ/මශමායා බාලිකා 

විද්යාය

7 ආර්.එම්.සී.පී.රත්නායක 725222025V
මශ/පු්පද්ාන බාලිකා 

විද්යාය

8 ආර්.එම්.එම්.රත්නායක 741950871V මශ/ධ්ර්මරාජ විද්යාය

9
ලයි.එල්.ඩබ්.එව්.එව්.ඒ.යාපාබණ්

ඩාර
777353632V මශ/ධ්ර්මරාජ විද්යාය

10 ඩබ්.එම්.එල්.සේ.ලන්නිනායක 7667400227V මශ/උවව ්බාලිකා විද්යාය

11 ඒ.වී.එන්.කරුණාරත්න 703210317V මශ/කංව්වුඩ් විද්යාය

12 එච්.බී.එම්.එම්.චාරුමිත්රා 696091899V
මශලැලි ජාතික අධ්යාපන 

විද්යාපීඨය

13 ඒ.ජී.යූ.සරිලර්ධ්න 196724201241
මශලැලි ජාතික අධ්යාපන 

විද්යාපීඨය

14 ටී.ඩබ්.ටී.පී.සත්නුලර 197172303360
මශලැලි ජාතික අධ්යාපන 

විද්යාපීඨය

15 සේ.එම්.එන්.ටී.ඊ.ද් සල්ලා 787783481V මශ/සවේනාධීර ජාතික පාව
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16 අයි.ඩී.එව්.පී.කුමාරි 787892469V
මශ/කඩුගන්නාල ජාතික 

පාව

17 ටී.එම්.සී.ආර්.ස න්නසකෝන් 926781049V මා/අජ්මීර් ජාතික පාව

18 සේ.ජී.සී.නිද්ර්නී 837220424V
මශ/අනුරුද්ධ් කුමාර ජාතික 

පාව

19 ටී.සේ.එල්.ාන්ති ා 638342022V
මශ/අනුරුද්ධ් කුමාර ජාතික 

පාව

20 ඩබ්.එච්.බී.සේ.සේ.ගුණතික 822172610V මශ/මදීනා ජාතික පාව

21 ඊ.එම්.එල්.එම්.එදිරිසංශ 905890425V
කරිබත්කුඹුර ව්ලර්ණසජෝති 

ජාතික පාව

22 එච්.එම්.අයි.යු.සශේරත් 876220512V
මප/සද්නු/ශ්රී ව්ලර්ණසජෝති 

ජාතික පාව

23 සේ.එම්.ඩී.ක්රිාන්ති 197783502265
මප/සද්නු/ශ්රී ව්ලර්ණසජෝති 

ජාතික පාව

24 ආර්.පී.ඩී.ඩබ්.එව්.මල්කාන්ති 197658902773
මප/සද්නු/ශ්රී ව්ලර්ණසජෝති 

ජාතික පාව

25 ඩී.ආර්.එන්.එව්.කුමාර 692871324V ම/කංව්වුඩ් විද්යාය

26 එම්.ආර්.එව්.සපසර්රා 912041581V ම/කංව්වුඩ් විද්යාය

27 ඩබ්.ඒ.ආර්.ස.විසජ්සංශ 817682987V ම/කංව්වුඩ් විද්යාය

28 යු.ඩබ්.ඒ.ඩී.ඩබ්.සේ.විසජ්රත්න 928022048V
මශ/මශමායා බාලිකා 

විද්යාය

29 ඊ.ජී.ඒ.එව්.එදිරිසංශ 957320120V
මශ/මශමායා බාලිකා 

විද්යාය

30 සජ්.එම්.එච්.එම්.ජයකඩු 935661633V
මශ/මශමායා බාලිකා 

විද්යාය

31 ඒ.පි.ජි.එන්.ඒ.කුමාරි 866911029V
මශ/මශමායා බාලිකා 

විද්යාය

32 ඩබ්.එම්.පි.ආර්.කුමාර 830552650V
මශ/මශමායා බාලිකා 

විද්යාය

33 ආර්.ස.එව්.රණසංශ 198662301907 මශ/උවව ්බාලිකා විද්යාය



34 පි.සේ.පි.එම්.පිටිග 198519100166 මශ/උවව ්බාලිකා විද්යාය

35 ඩී.එල්.එල්.සජ්.දිවානායක 915803032V මශ/උවව ්බාලිකා විද්යාය

36 වි.වි.පි.කුසංශ 198878404186 මශ/උවව ්බාලිකා විද්යාය

37 සේ.බී.ටී.මංගලිකා 807533983V මශ/උවව ්බාලිකා විද්යාය

38 ආර්.රාජශරිශරන්   743031830V රජසේ ගුරු විදුශ සකොටග

39 ආර්.ඒ.ජී.ඩබ්.එම්.සී.එම්.ලාව 199373903580 රජසේ ගුරු විදුශ සකොටග

40 පී.එච්.එව්.ජයරත්න 198101901910 රජසේ ගුරු විදුශ සකොටග

41 ආර්.උමාසද්වි 845042861V රජසේ ගුරු විදුශ සකොටග

42 ආර්.සී.ඒ.රාජපේ 821990963V මශ/ධ්ර්මරාජ විද්යාය

43 ආර්.එම්.ඩී.පී.කුමාර 793240660V මශ/ධ්ර්මරාජ විද්යාය

44 එජ්.එම්.ආර්.ඒ.ශතුරුසංශ 841140877V මශ/ධ්ර්මරාජ විද්යාය

45 සේ.ජී.එව්.එම්.විසජ්සරි 922984697V
මශලැලි ජාතික අධ්යාපන 

පීඨය සපොල්සගොල්

46 බී.ඩබ්.එව්.ඩී.සමන්ඩිව් 198818503132
මශලැලි ජාතික අධ්යාපන 

පීඨය සපොල්සගොල්

47 සජ්.ඒ.ඩී.එව්.ජයසවේකර 862370619V
මශලැලි ජාතික අධ්යාපන 

පීඨය සපොල්සගොල්

48 එව්.එම්.ඩී.ස.පි.පි.සවේනාරත්න 943602395V
මශලැලි ජාතික අධ්යාපන 

පීඨය සපොල්සගොල්

49 එච්.ඩී.එව්.මධුානි 886210868V
කටුගව්ස ොට ගුරු 

මධ්යව්ථානය

50 ඩබ්.එම්.එව්.එන්.විසජ්සකෝන් 883043740V මශ/විකුමබාහු ජාතික පාව

51 එම්.එම්.එව්.එව්.වත්වරා 968312480V කඩුගන්නාල ජාතික පාව



52 එච්.පී.ඩී.එව්.ප්රියද්ර්න 942252455V කඩුගන්නාල ජාතික පාව

53 එන්.එන්.එච්.සලද්සගද්ර 775171308V කඩුගන්නාල ජාතික පාව

54 ඩබ්.ආර්.ඩබ්.ලර්ණකුසරිය 833110608V මා/විජය ජාතික පාව

55 ඩබ්.එව්.විමර්නි 825585087V
ක/අව්වර ජාතික පාව 

අකුරණ

56 එම්.ඒ.සී.එම්.රමීව් 750512178V
ක/අව්වර ජාතික පාව 

අකුරණ

57 සේ.ජී.ඊ.එම්.ලයි.කුමාරි 775401745V
මා/ාන්  ස ෝමව් ජාතික 

පාව

58 එම්.ජී.සී.බී.ඒකනායක 793552521V
මා/ාන්  ස ෝමව් ජාතික 

පාව

59 ඩබ්.ඒ.සී.සජ්.වීරසවේකර 711613250V
මා/ාන්  ස ෝමව් ජාතික 

පාව

60 බී.එම්.ටී.බී.බව්නායක 812104829V
මා/ාන්  ස ෝමව් ජාතික 

පාව

61 ඩී.එම්.අයි.සී.ද්වනායක 886890583V මප/නා/ශ්රී නාග ජාතික පාව

62 එච්.පී.ඩී.එව්.චන්ද්රිකා 735310968V මප/නා/ශ්රී නාග ජාතික පාව

63 සේ.පී.ඩී.එව්.සී.රත්නායක 946802980V
ගුරු ලෘත්තීය වංලර්ධ්න 

මධ්යව්ථානය ශඟුරන්සක 

64 එම්.ඒ.ඩී.එන්.මුණසංශ 976082745V
මශ/ස ල්සද්නිය ජාතික 

පාව

65 එච්.එම්.එව්.සේ.සශේරත් 828304178V
මශ/ස ල්සද්නිය ජාතික 

පාව

66 එම්.එම්.ආර්.ඩී.දිවානායක 197927701629
මශ/ස ල්සද්නිය ජාතික 

පාව

67 ඒ.ඩී.ඒ.දිවානායක 197757104042
මශ/ස ල්සද්නිය ජාතික 

පාව

68 ඩී.එම්.ඒ.දීගල් 722740513V
මශ/ස ල්සද්නිය ජාතික 

පාව

69 එම්.තිකරත්න 718622905V ශ්රී නාග ජාතික පාව



70 එම්.එච්.ඩී.ඩී.මාපා 937190115V අකුරණ වහිරා ජාතික පාව

71 එම්.එව්.එම්.වබ්රි 912281876V අකුරණ වහිරා ජාතික පාව

72 සජ්.එෆ්.රම්සයා 937341130V මදීනා ජාතික පාව

73 එම්.ජී.ආර්.ඩයව් 197921300623 මදීනා ජාතික පාව

74 එම්.එම්.ඕ.එව්.කුමාර 890930867V
මශ/අනුරුද්ධ් කුමාර ජාතික 

පාව

75 ආර්.එම්.සේ.එව්.බංඩාර 963603185V
මශ/අනුරුද්ධ් කුමාර ජාතික 

පාව

76 එච්.එම්.ඒ.බණ්ඩා 196309800798
ගිරාගම සවෞන්ද්ර්ය අධ්යාපන 

ගුරු විද්යාය

77 එච්.ඒ.ඩී.එන්.ද්මයන්ති 785752422V
ගිරාගම සවෞන්ද්ර්ය අධ්යාපන 

ගුරු විද්යාය

78 සේ.එන්.අයි.දිල්රුේෂි 948403366V
ගිරාගම සවෞන්ද්ර්ය අධ්යාපන 

ගුරු විද්යාය

79 එච්.එම්.එව්.ජී.ගුණතික 198484700171
ගිරාගම සවෞන්ද්ර්ය අධ්යාපන 

ගුරු විද්යාය

80 එච්.පී.එම්.එව්.කුමාරී 198455000924
මශ/ඩී.බී.විසජ්තුංග ජාතික 

පාව

81 සේ.එම්.එව්.ඩී.කරුණානායක 755993417V
මශ/ඩී.බී.විසජ්තුංග ජාතික 

පාව

82 ලයි.ඒ.එම්.ද්මයන්ති 787174850V මශ/නුගසල මධ්ය විද්යාය

83 එම්.ඩබ්.එව්.මධුාණි 955872380V මශ/නුගසල මධ්ය විද්යාය

84 ඒ.පී.එව්.සශේමන්ති 197568103099 මශ/නුගසල මධ්ය විද්යාය

85
ඒ.ආර්.එම්.ටී.එන්.එම්.සවසනවිරත්

න
827715115V

මප/සපොරමඩුල් මධ්ය 

විද්යාය

86 එච්.පී.සී.වංජීලනී 198377204279
මප/සපොරමඩුල් මධ්ය 

විද්යාය

87 එච්.ජී.එම්.බී.දිවානායක 198121400655
මප/සපොරමඩුල් මධ්ය 

විද්යාය



88 ඒ.ආර්.බී.ඒ.සශේරත් 807900951V
මප/සපොරමඩුල් මධ්ය 

විද්යාය

89 ඩබ්.ඒ.එව්.සී.වීරේසකොඩි 722950143V මශ/ශ රලියද්ද් ජාතික පාව

90 එන්.බී.ජී.නි්ංක 921820852V මශ/ශ රලියද්ද් ජාතික පාව

91 ඒ.ඩබ්.ආර්.කුමාර 730564589V
අලතුසගොඩ මධ්ය මශා 

විද්යාය

92 ඩබ්.එම්.ඒ.සේ.විසජ්සරිය 763604780V
අලතුසගොඩ මධ්ය මශා 

විද්යාය

93 ජී.එම්.පී.සී.ගජනායක 760610496V
අලතුසගොඩ මධ්ය මශා 

විද්යාය

94 ඩී.එම්.එන්.එව්.අමරසංශ 727391665V
අලතුසගොඩ මධ්ය මශා 

විද්යාය

95 ඒ.එම්.ඒ.එව්.කුමාර 850051607V
එව.්ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරනාය

ක ජාතික පාව

96 එච්.එච්.යූ.මධුෂිකා 927530716V
එව.්ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්ඩාරනාය

ක ජාතික පාව

97 එම්.පී.බුත්ගම 876281538V
මප/නු/ලටසගොඩ සංශ 

විදුශ

98 සේ.ඩී.සී.රපසංශ 846952608V
මප/නු/ලටසගොඩ සංශ 

විදුශ

99 එම්.පී.එව්.එන්.ඩී.සල්ලා 787870090V මශ/ගසගද්ර ජාතික පාව

100 ඩබ්.එම්.එන්.දිල්ශානි 947863940V මශ/ගසගද්ර ජාතික පාව

101 සේ.සේ.ඩී.කටුගම්ප 926131222V මශ/ගසගද්ර ජාතික පාව

102 ජී.ජී.එන්.පු්පකාන්ති 785980875V මශ/ගසගද්ර ජාතික පාව

103 සේ.එම්.ඒ.ආර්.එන්.චන්ද්රසරි 710501629V
මශ/පජාපිටිය මධ්ය මශා 

විද්යාය

104 සේ.ආර්.සී.සේ.පද්මසරි 837573246V
මශ/පජාපිටිය මධ්ය මශා 

විද්යාය

105 එන්.එම්.ටී.එව්.නලරත්ල 836061713V
මශ/පජාපිටිය මධ්ය මශා 

විද්යාය



106 ඩබ්.ඒ.යූ.එව්.ලාව 926440209V
මශ/පජාපිටිය මධ්ය මශා 

විද්යාය

107 ජී.ආර්.සී.අයි.ගමසේ 845020604V
මශ/පජාපිටිය මධ්ය මශා 

විද්යාය

108 ආර්.එම්.ටී.සේ.රත්නායක 827822493V මා/ක්රිව්තුසද්ල ජාතික පාව

109 ඩබ්.ඒ.ඩී.සී.විසජ්සංශ 870780907V මා/ක්රිව්තුසද්ල ජාතික පාව

110 එම්.එම්.ඒ.ඩබ්.ඒකනායක 902023828V මා/ක්රිව්තුසද්ල ජාතික පාව

111 ආර්.එම්.එන්.ප්රියද්ර්නී 816700949V
මා/රංගිරි ද්ඹුල් ජාතික 

පාව

112 ඊ.ජී.ඒ.එන්.සේ.මානිගමුල 825431519V
මා/රංගිරි ද්ඹුල් ජාතික 

පාව

113 බී.එව්.දිසන්ත්දු 872521070V
මා/රංගිරි ද්ඹුල් ජාතික 

පාව

114 ආර්.ඩී.එන්.රාජපේ 197151100466
මශ/රජලැල් හින්දු ජාතික 

පාව

115 සී.එව්.බර්නාද්න් 197464000357
මශ/රජලැල් හින්දු ජාතික 

පාව

116 සී.එම්.ඩී.සල්ලා 957003192V
මශ/රජලැල් හින්දු ජාතික 

පාව

117 සජ්.එව්.සේ.ධ්නපා 198155101425 මශ/ශ්රී රාහු ජාතික පාව

118 පී.එම්.ජී.යූ.අමරසරිය 781083712V වහිරා ජාතික පාව ගම්සපො

119 එම්.පී.ඩී.ජයරත්න 898651762V මශ/ශ රලියද්ද් ජාතික පාව

120 ඒ.ඩී.ජී.ඩී.ඒකනායක 715884097V මශ/ශ රලියද්ද් ජාතික පාව

121 එන්.ජී.එව්.සේ.නිසශේන මශ/ශ රලියද්ද් ජාතික පාව

122 එම්.ටී.පී.වමරසංශ මශ/ශ රලියද්ද් ජාතික පාව

123 ජී.එච්.ගුණපා 197312904437 මශ/ශ රලියද්ද් ජාතික පාව



124 සේ.ඒ.ජී.එන්.ජයසවේකර 841934733V
කාප අධ්යාපන කාර්යාය 

සකොත්මසල්(අනුයුේ )

125 ඩී.එම්.සී.එම්.එම්.දිවානායක 198477200875
මා/ශ්රී වංඝමිත් ා බාලිකා 

ජාතික පාව

126 එච්.එම්.එව්.ඩී.සශේරත් 786165008V
මා/ශ්රී වංඝමිත් ා බාලිකා 

ජාතික පාව

127 එම්.ආර්.එෆ්.කාමා 938081549V මා/පාකයම් ජාතික පාව

128 සජ්.ඒ.එව්.ේමාලි 199357500636 මා/පාකයම් ජාතික පාව

129 ඊ.ඒ.එන්.ඒ.කුමාරි 865341350V මා/පාකයම් ජාතික පාව

130 ආර්.ඩී.එව්.යූ.දිවානායක 880022792V මා/ආමිනා ජාතික පාව

131 බී.බෂීර් 738240758V මා/ආමිනා ජාතික පාව

132 ඩී.බී.ජී.එව්.රාජපේ 818343949V මා/ආමිනා ජාතික පාව

133 ලයි.එම්.ඒ.එව්.යාපා 805964189V
ශ්රී සුමංග ජාතික පාව 

නිල්ද්ණ්ඩාහීන්න

134 පී.ජී.පු්ඳතා 196875501028    
සවෞන්දර්ය ගුරු විදුශ - 

ගිරාගම

135 ඩබ්.එන්.ාල් 700981002V ගිරාගම ගුරු විදුශ - ගිරාගම

136 ආර්.ජී.එම්.අයි. රාජරත්න මයා 771191983V
වහීරා ජාතික පාව - 

ගම්සපො

137 ඒ.එම්. සපානා මිය 81836152V
වහීරා ජාතික පාව - 

ගම්සපො

138 එච්.ඩී.ඒ.සේ. ශතුරුසංශ මිය 726370761V
මා/ ශ්රි වංඝමිත් ා බාලිකා 

ජාතික පාව

139 එච්.ඒ.ඒ.එව්. ගුණලර්ධ්න මිය 1.97062E+11
මා/ ශ්රි වංඝමිත් ා බාලිකා 

ජාතික පාව

140 ඩී.ඒ.පී.මධුවංක මයා 891450761V මා/ පාකයම් ජාතික පාව

141 ලයි.එම්.ඩී.සී. යාපා මිය 857473744V මශ/ශ්රී රාහු විද්යාය



142 ටී.එම්.පී. වඳමාලි සමය 885091814V මශ/ශ්රී රාහු විද්යාය

143 එව්.එම්.එන්.ඩී. බණ්ඩාර මිය 876750171V මශ/ශ්රී රාහු විද්යාය

144 බී.ජී.බී.එව්. කුමාර මයා 831701382V
නු/ ශ්රි සුමංග ජාතික පාව, 

නිල්ද්ණ්ඩාහින්න

145 බී.එව්.සී. ප්රියංකර මයා 1.97101E+11
මාලනැල් මයුරපාද් ජාතික 

පාව

146 පී.ජී.සේ.බී. පල්සලත්  මයා 832653330V
මශ/ රජලැල් හින්දු ජාතික 

පාව

147 ආර්.ඒ.සේ. ගම්ශ  මයා 721230503V
මශ/ රජලැල් හින්දු ජාතික 

පාව

148 එව්.රුාන්ද්න් මයා 920541860V
මශ/ රජලැල් හින්දු ජාතික 

පාව

149 ඒ.ඩී.එම්.එව්.එම්. දිවානායක මයා 831361379V
මශ/ රජලැල් හින්දු ජාතික 

පාව

150 එම්.බී.වී. මශපටුනසේ මිය 957200656V
මශ/ රජලැල් හින්දු ජාතික 

පාව

151 ඒ.එම්.එල්.සජ්. කුමාර මයා 900620772V මා/ක්රිව්තුසද්ල ජාතික පාව

152 ඊ.පී.ඩී.එව්.එම්. ජයවීර මයා 8423341160V
මා/ රංගිරි ද්ඹුල් ජාතික 

පාව

153 එන්.එම්.ටී.එව්. නලරත්න මිය 836061713V
මශ/ කටු පජාපිටිය ජාතික 

පාව

154 අයි.පී.එම්.එව්. රාජපේ සමය 946522589V මශ/ විමධ්ර්ම ජාතික පාව

155 එච්.ඩී.එන්.එම්. ජයරත්න සමය 906521059V මශ/ විමධ්ර්ම ජාතික පාව

156 ඩබ්.එම්.ඒ.ඩී. සලන්ඩසකෝන් මිය 776640468V මා/ අමීනා ජාතික පාව

157 ඊ.එම්.ඒ.සේ. ඒකනායක සමය 918292136V මශ/ සුජා ා බාලිකා විද්යාය

158 ඊ.එම්.ආර්.පී. එදිරිසංශ සමය 935402700V
මශ/ ඩී.බී. විසජ්තුංග ජාතික 

පාව

159 ඩබ්.එම්.ඒ.ඩී. ලාව මිය 746131399V
මශ/ ඩී.බී. විසජ්තුංග ජාතික 

පාව



160 ඩි.පී.ඩී.ජී.එව්. ධ්ර්මතික මිය 937351160V
මශ/ නුගසල මධ්ය මශා 

විදුශ

161 අයි.එම්.ටී. නිසම්ෂිකා මිය 885703356V
මශ/ නුගසල මධ්ය මශා 

විදුශ

162 ඒ.එම්.ඒ. අධිකාරී මිය 768121222V
මශ/ නුගසල මධ්ය මශා 

විදුශ

163 ඊ.එම්.එව්.ටී. ඥාණරත්න මයා 1.99166E+11
මප/කටු/ අලතුසගොඩ මධ්ය 

මශා විද්යාය

164 පී.එම්.එන්.එව්. ජයතික මිය 1.98866E+11
මප/කටු/ අලතුසගොඩ මධ්ය 

මශා විද්යාය

165 බී.ඒ.එව්. බමුණුආරච්චි මිය 1.96962E+11
මප/කටු/ අලතුසගොඩ මධ්ය 

මශා විද්යාය

166 එම්.ආර්.එම්.රවාන් 820390776V
මා/අජ්මීර් ජාතික ඳාව, 

උකුසල

167 ඹ්.ඩී.අසරෝවා 828462288V
මශ/බදුරුදීන් මුශම්මත් 

බාලිකා විදයාය

168 එච්.එම්.ආර්.එව්.සශේරත් 890051847V මා/වාන්ත සතෝමව් විදයාය

169 ජී.ජී.ංකා වඳුන්තික 822073565V මා/වාන්ත සතෝමව් විදයාය

170 එච්.එම්.ඩබ්.යූ.බී.සශේරත් 822004024V මා/වාන්ත සතෝමව් විදයාය

171 ඩබ්.ආර්. ඒ. ගංගා රවාදරී රණසංශ 836632923V මා/වාන්ත සතෝමව් විදයාය

172 ඩබ්.ඩී.ආර්. ද අල්විව් 830020677V
මශ/                               

කටු/අල්මනාර් ජාතික ඳාව

173 ඊ.ඒ.ටී.එම්.එදිරිසංශ 927761270V මශ/උවව් බාලිකා විදයාය

174 එම්.සේ.එන්.පී.බණ්ඩාර 910720279V මශ/කංව්වුඩ් විදයාය

175 ආර්.එම්. අමරා අයිරාංගනී 855112949V මශ/කංව්වුඩ් විදයාය

176 ආර්.ඒ.ගයනි කල්ඳනා 925351610V මශ/මශමායා බාලිකා විදුශ

177 පී.ඒ.ලවන්තා වමාලි 905772902V මශ/මශමායා බාලිකා විදුශ



178 ඒ.එම්.වින්දයා රවාංජලී අමරතුංග 917411387V මශ/මශමායා බාලිකා විදුශ

179 ආර්.ජී.ඩබ්. ජයසරිය 635312289V මශ/උවව් බාලිකා විදයාය

180 ජී.ජී. රත්නමාලි වමරතුංග 758521540V මශ/උවව් බාලිකා විදයාය

181 එම්.ඩී.වී.මුශන්දිරම් 1.99169E+11 මශ/උවව් බාලිකා විදයාය

182 ඒ.එව්.සවේනානායක 776470120V
මශ/පු්ඳදාන බාලිකා 

විදයාය

183
එව්.එම්.ේමිණි චතුරංගනී 

වත්කුමාර
1.99064E+11

මශ/සබෝපිටිය රාජසංශ 

ජාතික ඳාව

184 එම්.ඒ.වසනෝජා දිල්රුේෂි 887862281V
මශ/සබෝපිටිය රාජසංශ 

ජාතික ඳාව

185 එම්.ඒ.ප්රන්න වම්ඳත් මුතුකුඩ 812361065V
මශ/සබෝපිටිය රාජසංශ 

ජාතික ඳාව

186 ඊ.එම්.චඑ  ිල් ජීලන් චතුරංග 871570973V මශ/වික්රමබාහු ජාතික ඳාව

187
එච්.පී.ඩී.මසශේා මධුරංගනී 

දිවානායක
915542956V

මඳ/සදනු/කඩුගන්නාල 

ජාතික ඳාව

188
එම්.ඩබ්.ලාවනා වමාලි 

ජයලර්ධන
898332098V

මඳ/සදනු/ කඩුගන්නාල 

ජාත්ක ඳාව

189 ඩී.එම්.අමාලි වංජීලනී දිවානායක 905282824V
මඳ/සදනු/ කඩුගන්නාල 

ජාත්ක ඳාව

190 සේ. රාජසවේකරන් 720924315V රජසේ ගුරු විදුශ ශැටන්

191 එව්.වකුන්තා 676134220V රජසේ ගුරු විදුශ ශැටන්

192 එම්.ඒ.එව්.ප්රියදර්නී 808262436V මශ/ ධර්මරාජ විදයාය

193 ඊ.ආර්.සරොබින්වන් මයා 813151839V මශ/ ධර්මරාජ විදයාය

194 බී.එම්.එච්. විසජ්සංශ මිය 197686101254
මශ/ පු්ඳදාන බාලිකා 

විදයාය

195 ආර්.එම්.අයි.සේ. රාජඳේ මිය 197473900304
මශ/ පු්ඳදාන බාලිකා 

විදයාය



196 ටි.ජී. කරුණාදාව මයා 64156283V
නු/ සඳොරමඩුල්මධය 

විදයාය

197 සේ.එම්.ජී.මල්කාන්ති මිය 68252206V
නු/ සඳොරමඩුල්මධය 

විදයාය

198 සේ.එම්.චන්ද්රා කැකුන්දර මිය 685681994V
නු/ සඳොරමඩුල්මධය 

විදයාය

199 එඒ.එම්.රම්බණ්ඩා මයා 613393803V
නු/ සඳොරමඩුල්මධය 

විදයාය

200 එච්.ඩි.සවෝමාලතී මිය 625674824V මශ/නුගසල මධය විදයාය

201 ආර්.පී.ජී.ශ්රීමතී තිකරත්න මිය 887690383V මශ/නුගසල මධය විදයාය

202 ජී.එම්.යූ.බණ්ඩාර මයා 711760270V ගිරාගම ගුරු විදයාය

203 ඩී.ජී.චන්ද්රකාන්ති මිය 766561080V
මා/ශ්රී වංඝමිත්තා බාලිකා 

විදයාය

204 එච්.ඩබ්.ශ්රියාතා මිය 667250919V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන විදයා 

පීඨය

205 ඒ.මර්විලි මිය 647813259V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන විදයා 

පීඨය

206 එම්.පු්ඳා මිය 608513752V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන විදයා 

පීඨය

207 පී. මයිල්ලාශනම් මයා 70209390V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන විදයා 

පීඨය

208 ආර්.එම්.නිමල් රාජඳේ මයා 1.97604E+11
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන විදයා 

පීඨය

209 ආර්.යාමලී පීරිව් මිය 686920453V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන විදයා 

පීඨය

210 ආර්.වගුන්තා මිය 755562149V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන විදයා 

පීඨය

211 එව්.සෝසේ්ලරී මිය 865792697V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන විදයා 

පීඨය

212 ටී.රවිචන්ද්රන් මයා 901562652V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන විදයා 

පීඨය

213 වී.සුසකා මිය 805854294V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන විදයා 

පීඨය



214 ආර්.සයෝගලල්ලි මිය 836762720V
ශ්රී ඳාද ජාතික අධයාඳන විදයා 

පීඨය

215 ඒ.එම්.එම්.අමරාසකෝන් මයා 660931031V
සේරාසදණිය ජතික අධයාඳන 

විදයා පීඨය

216 එව්.ජී.පී. සරිමල්ලත්ත සමය 647440973V
සේරාසදණිය ජතික අධයාඳන 

විදයා පීඨය

217 ආර්.එව්.සශට්ටිආරච්චි මයා 802675798V
සේරාසදණිය ජතික අධයාඳන 

විදයා පීඨය

218 එම්.ආර්.ශිරන්තිකා නලරත්න 1.98379E+11
මශලැලි ජාතික අධයාඳන 

විදයා පීඨය

219 ටී.පී.එම්.ධම්මිකා විසජ්රත්න මිය 688052955V
මශලැලි ජාතික අධයාඳන 

විදයා පීඨය

220 සී.සේ.මාවසකෝරා මිය 736270110V
මශලැලි ජාතික අධයාඳන 

විදයා පීඨය

221 පී.ජී.අනුර ප්රියන්ත මයා 730663374V
මශලැලි ජාතික අධයාඳන 

විදයා පීඨය

222 එච්.එම්.ඩිංගිරි බණ්ඩා මයා 670053369V
මශලැලි ජාතික අධයාඳන 

විදයා පීඨය

223 ලයි.එම්.කුඩාබණ්ඩා 653071825V
මශලැලි ජාතික අධයාඳන 

විදයා පීඨය

224 එම්.ඒ.ඩී.සේ.සඳසර්රා මිය 867513256V
මශලැලි ජාතික අධයාඳන 

විදයා පීඨය

225 යූ.එම්.ටී.උදාර ජයත් මයා 881814099V කංව්වුඩ් විදයාය

226 සේ.ජී.එව්.කරුණාරත්න මිය 797530905V
මශ/ මශමායා බාලිකා 

විදයාය

227 ජී.ජී.එම්.එව්.ගසන්ලත්ත මිය 1.98375E+11
මශ/ මශමායා බාලිකා 

විදයාය

228 පී.ඒ.අයි.බුද්ධිනී පිටුනුගම මිය 19867301976
මශ/ මශමායා බාලිකා 

විදයාය

229
ඩබ්.පී.ආර්.ජී.එල්.එව්. 

කරුණාරත්න
887454116V සේරාසදණිය ජ. අ. වි. පීඨය

230 සේ.ඒ.ටී.කුමාර 1.98422E+11 සේරාසදණිය ජ. අ. වි. පීඨය

231 ඩබ්.ඩී.ඊ.එව්. වික්රමතික 925941000V
මාතාල් ශ්රී වංඝමිත්තා 

බාලිකා ජාතික ඳාව



232 ඩී.එම්.පී.ජී. ශ්රියානි මැණිසේ 68132290V
මාතාල් ශ්රී වංඝමිත්තා 

බාලිකා ජාතික ඳාව

233 එම්.එම්. නන්දාලතී ශාමාසන් මිය 715421178V
නු//සඳොරමඩුල් මදය 

විදයාය

234 ඩබ්.එම්.දවනායක 672761123V මශ/ නුගසල මධය විදයාය

235 එව්.ඒ.පී. ඉන්දුමතී ධර්මනයනා 686130932V මශ/ නුගසල මධය විදයාය

236 ඩී.ටී.සී. කුසරිය මයා 940064210V මශ/ ධර්මරාජ විදයාය

237 ආර්.ඩබ්.සේ.නානායේකාර 898264262V මශමායා බාලිකා විදයාය

238 සේ.ඒ.ඊ.ආර්.සරෝහිත 681064885V ගිරාගම ගුරු විදයාය

239 සේ.සුසර්්දරන් 692201655V
ශ්රි ඳාද ජාතික අධයාඳන 

විදයාපීඨය

240 ඒ.එල්.එම්.නියාව් මයා      620463914V
අල්-මින්ශාජ් ජාතික පාව-

ශපුගව් ාල

241 සලල්යන්  වීරම්මා මිය      696402744V මා/පාකයම් ජාතික පාව

242 ඒ.එම්.එව්.ප්රවාද් ජයතික      783313537V මශ/ධ්ර්මරාජ විද්යාය

243
එව්.එච්.ආර්.සේ.එව්. 

සවේනානායක මිය
1.97275E+11

මශ/මශාමායා බාලිකා 

විද්යාය

244 එච්.ඒ.සශන් ප්රවාදි මිය      755653160V
මශ/මශාමායා බාලිකා 

විද්යාය

245 එල්.අයි.එම්.ඒ.සේ.ංවකාර මිය       788064330V
මශ/මශාමායා බාලිකා 

විද්යාය

246 පී.එච්.එව්.පු්පකාන්ති මිය      765571006V
මශ/මශාමායා බාලිකා 

විද්යාය

247 ආර්.ජී.ඉන්ද්රරත්න මයා      630683238V
මශලැලි ජාතික අධ්යාපන 

විද්යාපීඨය

248 එම්.ජී.වන්ද්රන් මයා      681911430V
මශලැලි ජාතික අධ්යාපන 

විද්යාපීඨය

249 වී.ක්රි්ණමර්ති මයා     660883746V
මශලැලි ජාතික අධ්යාපන 

විද්යාපීඨය



250 එච්.එම්.වී.එම්.දිවානායක මයා     932802163V
මශලැලි ජාතික අධ්යාපන 

විද්යාපීඨය

251 ඊ.එම්.එව්.සේ.ඒ.ඒකනායක මයා 710212961V
මශලැලි ජාතික අධ්යාපන 

විද්යාපීඨය

252 ආර්.එන්.නිරංජා මිය 1.9796E+11
මශලැලි ජාතික අධ්යාපන 

විද්යාපීඨය

253 සජ්.ඩබ්.සජ්.එව්.වික්රමනායක 797201979V
මප/සකොත්/ගාමිණි 

දිවානායක ජාතික පාව

254 යු.ඒ.ලයි.එන්.මාරසංශ 730093209V මා සල් විජය ජාතික පාව

255 බී.එම්.සී.කුමාරසරි 807382390V
මශ/සවේනාධිකාරි ජාතික 

පාව

256 රාමවාමි පුව්පරාණි 798184105V මශ/අංකුඹුර පරාක්රම ම.ම.වි.

257 ඩී.එම්.ඒ.කුමාරි සශේරත් 757991403V කුන්ඩවාසල් ජාතික පාව

258 ඩබ්.එන්.එම්.වීරසංශ මයා 912430316V ශාලිඇ ම.ම.වි.

259 ඩබ්.පී.එන්.එන්.වීරසංශ මිය 197362301891V මශ/අලතුසගොඩ ම.ම.වි.

260 එම්.එව්.ඒ.එම්.වරීනා මිය 848140058V
මශ/නුගසල මධ්ය මශා 

විද්යාය

261 ඩී.එම්.අයි.එව්.ද්වනායක මිය 886890583V නාවු ශ්රීනාග ජාතික පාව

262 එච්.පී.ඩී.එව්.චන්දුකා මිය 735310968V නාවු ශ්රීනාග ජාතික පාව

263 අයි.පී.ටී.එම්.සේ.ඉංගතික මයා 1.97516E+11
සවෞන්ද්ර්ය අධ්යාපන ගුරු 

විද්යාය

264 පී.එන්. චමින්ද් කුමාර මයා 801442110V
සවෞන්ද්ර්ය අධ්යාපන ගුරු 

විද්යාය

265 ආර්.ඒ.ටී.ටී.එම්.සේ.ජයතික මයා 962881637V
සවෞන්ද්ර්ය අධ්යාපන ගුරු 

විද්යාය

266 ඩබ්.එම්.අනුා විසජ්සංශ මිය 878473728V මා/අමීනා ගැශැනු විද්යාය

267 ඩබ්.ජී.එව.එම්.ද්යාරත්න මයා 841204484V
මා/රංගිරි ද්ඹුල් ජාතික 

පාව



268 එව්.එම්.සජ්.ඒ.සරිලර්ධ්න මිය 198075500543V
මා/රංගිරි ද්ඹුල් ජාතික 

පාව

269 අයි.එල්.පී.සේ.ඉශසගද්ර මිය 727230904V
මා/රංගිරි ද්ඹුල් ජාතික 

පාව

270 ඩී.ජී.විජයසරි මයා 670484351V
මා/රංගිරි ද්ඹුල් ජාතික 

පාව

271 එච්.ඒ.චන්ද්න මයා 197735901660V
මා/රංගිරි ද්ඹුල් ජාතික 

පාව

272 ලයි.එම්.ඒ.මධුානි මිය 199269101856V මා/ක්රිව්තුසද්ල ජාතික පාව

273 එච්.යු.ජී.සී.සේ.ප්රියද්ර්නී මිය 898590780V නු/ශ්රී සුමංග ජාතික පාව

274 ලයි.එම්.ආරියලතී මිය 718572860V නු/ශ්රී සුමංග ජාතික පාව

275 එම්.පී.එව්.එන්.ද් සල්ලා මිය 787870090V නු/ගසගද්ර ජාතික පාව

276 ඒ.එම්.එල්.ආර්.කුමාරි මිය
මශ/ශ රලියැද්ද් ජාතික 

පාව

277 ආර්.කල්්යානි මිය 758373150V මා/පාකයම් ජාතික පාව

278 එන්.සවල්සද්ොරර මයා 723042461V නු/මදීනා ජාතික පාව

279 පී.ජී.උපාලි මයා 612602310V
සේරාසද්ණිය ජාතික 

අධ්යාපන විද්යා පීඨය

280 ඩී.සේ.සේ.ජී.එන්.මැණිසේ මිය 716661016V
සේරාසද්ණිය ජාතික 

අධ්යාපන විද්යා පීඨය

281 යු.ඒ.ලයි.එන්.මාරසංශ 730093209V මා සල් විජය ජාතික පාව

282 බී.එම්.සී.කුමාරසරි 807382390V
මශ/සවේනාධිකාරි ජාතික 

පාව

283 සවල්ලනායගම් මරීනා 935104432V
මප/සකොත්/ගාමිණි 

දිවානායක ජාතික පාව

284 සජ්.ඩබ්.සජ්.එව්.වික්රමනායක 797201979V
මප/සකොත්/ගාමිණි 

දිවානායක ජාතික පාව

285 ලයි.එම්.එව්.සපසර්රා මයා 821155320V ශ්රී/රාහු විද්යාය



286 සේ.සේ.ආර්.පු්පකාන්ති මිය 706113150V ශ්රී/රාහු විද්යාය

287 එව්.ඒ.එන්.ටී.ගුණතික 838620060V
මප/නා/ශ්රී නාග  ජාතික 

පාව

288 යු.ජි.සේ.පී.ජයතික 923601384V
ාන්  ස ෝමව් විද්යාය-

මා සල්

289 පී.ජී.පු්ඳතා 1.96876E+11
සවෞන්දර්ය ගුරු විදුශ - 

ගිරාගම

290 ඩබ්.එන්.ාල් 700981002V
සවෞන්දර්ය ගුරු විදුශ - 

ගිරාගම

291 ඩී.එම්.සනවිල් ජයතික 691561208V
සවෞන්දර්ය ගුරු විදුශ - 

ගිරාගම

292 ඩබ්.ජී.ඩී.එම්.ගුණතික 1.98462E+11
සවෞන්දර්ය ගුරු විදුශ - 

ගිරාගම

293 ඊ.එම්.ඒ.ආර්.බී.ඒකනායක 770123089V මශ/නුගසලෂ මධය විදයාය

294 ආර්.දිල්ානි නිසම්ෂිකා 955881885V මශ/නුගසලෂ මධය විදයාය

295 එව්.එම්.ඉානි නසර්න්ද්රා සුභසංශ 917450544V මශ/නුගසලෂ මධය විදයාය

296 එල්.ඒ.ඩී.එව්.සේ.ලියනආරච්චි 691340430V
මශ/අලතුසගොඩ මධය මශා 

විදයාය

297 සේ.ව්ලර්ණමුගී 876913577V ඩී.බී.විසජ්තුංග ජාතික ඳාව

298
ආර්.එම්.වමන් කුමාර රාජසංශ 

සශේරත්
851234225V

අමිනා ජාතික ඳාව - 

මාතසල්

299 එච්.පී.ඩී.එන්.අමරසංශ 905753266V මශ/විමධර්ම ජාතික ඳාව

300 එව්.ඒ.නිලූකා ජයසවේකර 925222534V මශ/විමධර්ම ජාතික ඳාව

301 ටී.ඩී.එන්.යු.අසබ්වික්රම 923293981V
මා/රංගිරි දඹුල්, ජාතික 

ඳාව

302 එව්.ආර්.එම්.වමරසකෝන් 856134350V
මශ/ල/රජලැල් හින්දු ජාතික 

ඳාව

303 එච්.ජී.සුධර්මා 646980160V මශ/ශතරලියද්ද ජාතික ඳාව



304 ආර්.එම්.පී.සේ.රත්නායක 657210650V මශ/ශතරලියද්ද ජාතික ඳාව

305 බී.අයි.ජී.අයි.කුමාරි මිය 865081600V

මඳ/ලත්/එව.්ඩබ්.ආර්.ඩී.බණ්

ඩාරනායක ජාතික ඳාව - 

කුණ්ඩවාසල්

306 එච්.එම්.ඩබ්.ජී.සප්රේමරත්න 693214483V
මා/රංගිරි දඹුල්, ජාතික 

ඳාව

307 ආර්.එම්.එම්.රත්නායක 741950871V මශ/ධර්මරාජ විදයාය

308
ලයි.එල්.ඩබ්.එව්.එව්.ඒ.යාඳා 

බණ්ඩාර
777353632V මශ/ධර්මරාජ විදයාය

309 එච්.එම්.තිකාලතී ශාමි සන් 695742819V
නු/සඳොරමඩුල් මධය 

විදයාය

310 ඒ.එම්.එල්එච්.සේ.රත්නායක 815140834V
මශ/ශ්රි රාහු විදයාය - 

කටුගව්සතොට


