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NAME NIC 

  Arachchi Hamillage Sandya Samankumari Arachchi 866363463v 

  Assaddume Gedara Siwanthi Kumari Ranasinghe 898261247v 

  Aththanayaka Mudiyanselage Dhammika Piyasili 898321142v 

  Beenikoonara Mudiyanselage Dilini Sagarika Jayawardhana 897833433v 

  D.M.N.P දිසානායක 851420770v 

  Disanayaka Mudiyanselage Dhanushika Dilhani 907680819v 

  Dissanayaka Mudiyanselage Gayani Sandamali Bandara 856701379v 

  Dissanayaka Mudiyanselage Niluka Chathurangani Dissanayaka 887954283v 

  Dissanayaka Mudiyanselage Niroshani Manel Gunawardana 198066703161 

  Ekanayaka Mudiyanselage Nelika Sarojalanka Kumari Aberathna 198871202113 

  Herath Mudiyanselage Dinushika Sanadamali Herath 947970607v 

  Herath Mudiyanselage Nilusha Priyadarshani Herath 897132486v 

  Herath Mudiyanselage Nisansala Lakmali Nadeesha Gunasekara 868460350v 

  Hetti Arachichilage Uthpala Menike 198972802402 

  Lanka Asura Bandanage Rasika Manori 946793302v 

  Lanka Asura Bandanalage Chalani Anurooshika 895963852v 

  Mohamed  Buhary Fathima Farvin 946653330v 

  Mohamed Nadeer Mohamed Wazeer 911100010 V 

  Mohamed Rafeek Issathul Sifka 917390479v 

  Mohommed Jemil Mohommed Askar Riyasha Sasangi 918160701v 

  Moragahakumbura Gedara Nadeesha Shyamali 906252546v 

  Motammathu Casim Nisrana 956804582v 

  Patabandi Mudiyanselage Prasad Madushanka Gunarathna 932772680v 

  Rajendran Kugan 199309002497 

  Ranhoti Bandaralage Gayangani Ramyalatha Menike 915930107v 

  Rathnayaka Mudiyanselage Anoma Priyadarshani 887130957v 

  අමුණුමුල්ලල් ඡිනානන්ද හිමි 881153637v 

  කිඹුල්ලෑලේ සුගතවංශ හිමි 881542803v 

  Waththe Gedara Jeewanthi Surenika Lakmali 199355101313 

  Weerasingha Mudiyanselage Niroshani 895860808v 

  Welagedara Darshani Sandya Kumari 897502380v 

  Welipitiyage Dona Anurangika Sujeewani Rodrigo 896404059v 

  අංගමිල ාඩිලේ අලනෝජා ජයමාලි 885341420v 

  අංඡුල ලෙොන් මාදුවලේ 199020002766 

  අකුරණලේ අකුෂිමා සජානි චන්ද්රරත්න 935541220v 

  අකුරුලගාඩ ජයලත්ලේ චමරි සුලේධා  936341101v 

  අකුරුලගාඩ ජයලත්ලේ සුසිකලා රුවන්ිකා  946410721v 

  අගේල ාඩි අංජලා හංසමාලි නන්දසිරි 927900513v 

  අගේල ාඩි එේලි ජයලාල් ලමන්ඩිස්  842912954v 
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  අගලල් වත්ලත් ලගදර ෙමිලා නිශාන්ි 887060967v 

  අත ත්ු මුදියන්ලස්ලාලේ නිලරෝෙනි ප්රියංගිකා සමරලකෝන්  807712985v 

  අුරිගිරියලේ දුලාජ් අරුන ඉොර  913220706v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලලේ ඉලනෝකා ලක්මාලි 885012450v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ අනූො සංජීවනී ආරියරත්න 199286503684 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ අනූේකා ශ්්යාමලි ගුණවර්ධන 846091408v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ අලශෝකා ලහ්මලී ගුණරත්න 885623190 V 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලනෝකා රසාංජලී ආරියරත්න 199170301703 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො දමයන්ි අත්තනායක  888571345v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ කමල් මධුසංක 903252820v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ කාංචනා දිල්රුක්්ෂි අත්තනායක  946831824v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ ගංගානි සුපුන් ශානිකා ආරියරත්න 926991744v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ චානක ප්රදීප 902910921 V 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ චාන්දනී අත්තනායක 877133206v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඩිලක්ෂි හසිනිකා අත්තනායක  945500980v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිනූො මදුොනි කරැණාරතන 908082362v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ දුලිප චුරංග ලහ්මසිරි 882593983v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ  ත්මිලා අත්තනායක 888350586v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ පියුමි දිනුල්කා  938233799v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ බුදිකා ඉොණි වීරසිංහ 906900300v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලමාහාන් නාරදඅත්තනායක 892931674v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලර්ණුකා මල්කාන්ි 906533510 V 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශ්්රියාණි අත්තනායක  895672602v 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ සුභද්රා මල්කාන්ි 198773402786 

  අත්තනායක මුදියන්ලස්ලාලේ හංසනී චන්ද්රකුමාරි අත්තනායක 198866401389 

  අදිකාරි මුදියන්ලස්ලාලේ ගයනි අදිකාරි 887941475v 

  අිකාරි අපපුහාමිලාලේ ශ්්රියාලතා අිකාරි  835023583v 

  අිකාරි මුදියන්ලස්ලාලේ කුසුමලතා මැණිලක් 197775100576 

  අිකාරි මුදියන්ලස්ලාලේ ඩිමල්ො ප්රභානි ගුනරත්න 935860962v 

  අිකාරි මුදියන්ලස්ලාලේ නදීකා ලක්මාලි 895622940v 

  අිකාරි මුදියන්ලස්ලාලේ මල්කි ඉලර්ශා විලජ්සිංහ 945301201v 

  අිකාරි මුදියන්ලස්ලාලේ යමුනා දිල්රුක්ෂි ප්ලර්මරත්න 888562818v 

  අිකාරී මුදියන්ලස්ලාලේ නදීො ගුණලස්කර 887721920v 

  අනුේකා ක්්රිොන්ි රාජ ක්ෙ 918272747v 

  අන්ලතෝනීලේ ලකෞශල්්යා  රුවන්මලී විදානආරචිචි 955093291v 

  අපපු ගේමලහ්ලාලේ ලර්ණුකා දිල්රුක්ෂි  935391296v 

  අබසිං මුදියන්ලස්ලාලේ  ල්ලල් ලගදර මාලනී සමන්මලි කුමාරිහාමි 817424490v 

  අලබලකාන් මුදියන්ලස්ලාලේ අනුො ප්රියදර්ශනී 898233634v 

  අලබලකාන් මුදියන්ලස්ලාලේ ගංගා කුමාරි බණ්ඩාර 198172300636 

  අලේ අලංකාර ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ මධුසංක බක්ීලදනිය. 883352980v 

  අලේලකාන් මුදියන්ලස්ලාලේ නිලේො ලක්මාලි 927744066v 

  අලේලකෝන් ඡයසුන්දර මුදියන්ලස්ලාලේ ලේනකා සඳමාලි 938583854v 
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  අලේලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ නිර්මලා ඡයසුන්දර 198577310081 

  අලේලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ මයුර සදරුවන් 911704749 V 

  අලේලකෝන්ලේ සමන්ිකා 817612750v 

  අලේනායකලේ අලේො දමයන්ි 915681093v 

  අලේපිටියලේ දුලංජනී දිල්රුක්්ෂි  925521892v 

  අලේරත්න ලියනලේ චමින්ද ජගත් කුමාර 870850174v 

  අලේරත්න ලියනලේ ලදවිකා ශ්්රීමාලී 855954192v 

  අලේවික්්රම ආරච්චචිලේ නිහාල් කුලිලක  900211368v 

  අලේසිංහ ආරච්චචිලාලේ සුදර්ි රාජිතා 886602090v 

  අලේසිංහ  බැදිලේ ගීිකා රසාදරි 198185703308 

  අලේසිංහ මුදියනලස්ලාලේ ලක්ෂිකා මදුශානි අලේසිංහ 866590192v 

  අලේසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ  නුවනි ප්රියාගනි  අලේසිංහ 915391923v 

  අලේසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ නිලරෝෙනි අලේසිංහ  867061860v 

 අලේසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ නිලූකා ජයවර්ධන 888634339v 

 අලේසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ශ්්යාමලී ලර්නුකා 898592030v 

  අේදුල් මජීඩ් නූරුල් හුස්නා 915291139v 

  අමරලකෝන් අපපුහාමිලාලේ චුරංගි නිොමලි අමරලකෝන් 938650292v 

  අමරලකෝන් විදාන  ිරණලේ චේපිකා වවජයන්ි 898204057v 

  අමරුංග මුදියන්ලස්ලාලේ ලක්මිණි හංසමාලි කුමාරි 895383279v 

  අමරසිංහ ආරචචිලේ ගයානි ඉලර්ො 898520218v 

  අමරසිංහ කංකානේලේ රජිත් සාරංග 901562440v 

  අමරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ලක්මිණි සදමාලි අන්දරවැව 898440028v 

  අමරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ලෙහානි ලකෝෂිලා  938293953v 

 අමිො ලනරන්ජලා ලැමන්් 817143911v 

  අේබල සායක්කාරලේ නිලුෂිකා ලක්මාලි 927783727v 

  අයිරාංගනි ල ාඩිමැණිලක් රත්නායක 826813300v 

  අරාටු  මැඩිල්ලල් මුදියන්ලස්ලාලේ දීපිකා ප්රියදර්ශනී 906701430v 

  අරාටුමැඩිල්ලල් මුදියන්ලස්ලාලේ ශ්්රියාමාලි දිස්නා තරංගනි දිසානායක 918442103v 

  අරුලන්දු ප්රවීන්රාඡ් 960241932v 

  අලලකාලගල  ටබැදි මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ෂිකා උදයංගනි 946541923v 

  අලලල් වත්ලත් ලගදර සලරෝජනි  මධුශානි  905151320v 

  අලහලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො සඳමාලි අලහලකෝන් කුමාරි 935840244v 

  අලුත් ලගදර චුරිකා ගිේහානී 915180060v 

  අලුත්ලගදර ඉලනෝකා චාන්දනී අලුත්ලගදර 897720442v 

  අලුත්ලගදර ඉලර්ො මල්කාන්ි  897041294v 

  අලුත්ලගදර චමිලා දී ානි ගුණරත්න 936862829v 

  අලුත්වත්ලත් ලගදර නාලිකා උදයංගනි 199164302461 

  අලුත්ලවල ලහ්වලේ කසුනි කමල්කා ද සිල්වා  935902444v 

  අලු න දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශාලිකා මධුොනි 198873502267 

  අලුල ාත මුදියන්ලස්ලාලේ බදුළුලවල ලගදර චේපිකා  905661221v 

  අල්ලග වත්තලග පියුී සෂිකලා 897482371v 

  අහංගම ආචාරිලේ අලේො මදුවන්ි 938491178v 
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  අහංගම ගාල්ලලේ කාංචනා අවන්ි 825404465v 

  අළුත් ලගදර අජිත් ප්ලර්මලාල් 772921888v 

  අළුත් නුවර ගණිතලාලේ මයුරි උලදශීකා ආරියල ාල 935672066v 

  ආගේල ාඩි දුරලේ නදීකා ලරෝෙනී 947433571v 

  ආභරණ ලදවයලාලේ ජීවනි ස්වර්ණලතා 915720528v 

  ආරච්චචි අපපුහාමිලාලේ වාසනා සඳමාලි 928381137v 

  ආරච්චචි හාමිල්ලා්ලේ සුමිත්්රා සුමුදු කුමාරි බණ්ඩාර 927703840v 

  ආරියවංශලේ ඉදුනිල් කුසුේසිරි එදිරිසිංහ 907811875v 

  ආර්.ලක්.ිළිණි ලකෞශල්්යා 945822767v 

  ඇිලේ සුපුනි ලසේවන්දි 915432921v 

  ඈන්තනි ජීවන්ි මදුශානි ද සිල්වා 947540122v 

ඈ ා කංකානේලේ දිලිනි වාසනා 885831494v 

  ඈ ා කන්කානේලේ රුවන් චාමර 922382115v 

  ඉඩලම ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ අලනෝමා දමයන්ි 885671284v 

  ඉඩලේ ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලලේ ඉන්දික සේ ත් මදුශංක 931131222v 

  ඉන්දිකා ප්රියදර්ශනී අලේගුණලස්කර 905992988v 

ඉපිටගම ලියනලේ සඳරුවනි කාංචනා 907620760v 

  ඉබුලංලේ ලගදර නිලරෝෙණි සර්දමාලි ඉබුලංග 876211343v 

  ඉමදුව වික්්රම ආචාරිලේ රෂීනා ධනුේකි වික්්රමලේ 828633511v 

  ඉඹුල්ලප හීන් මුදියන්ලස්ලාලේ ඉොර දිල්හානි 888530487v 

  ඉලර්ො මධුොනි වික්්රසිංහ 927332337v 

  ඉලර්ො විලඡ්සිංහ මුනවීර 898271234v 

  ඉලන්දර හවඩිලේ නිලුකා ශ්්යාමලී  925712884v 

  ඉෙංක ලක්මාල් විලජ්සුරිය 890153658v 

  ඉොනි නිලේෂිකා ජයසිංහ 937373538v 

  ඉසුරු හසලංක අත්තනායක  930950912v 

  ඉහල වත්ලත් දුලංජලා මදුවන්ි ද සිල්වා 935013992v 

  උඩගංලගාඩ මුදියන්ලස්ලාලේ ශමා ුශාරි චන්දිමා 848223190v 

  උඩගංලගාඩ සිරිවර්ධනලාලේ චමින්ද සිරිවර්ධන 199006503280 

  උඩලග කණ්කානමිලේ සුලේධා ලක්මිණි 945140666v 

  උඩලේ කංකානේලේ පියුමිකා ලක්මාලි 955222075v 

  උඩලමන්ත ගමලේ උලදිකා ලක්මාලි 906321955v 

  උඩලවල ගමරාලලාලේ චන්දිමා වසන්ි වීරලකාන්  198366600447 

  උඩලවල ලහල ලගදර සිසිර ලස්නාරත්න 198707504426 

  උණවටුන ලහවලේ අරුණි සුලදිකා උණවටුන ලහවලේ 915392830v 

  උයන්ලගාඩලේ අනූො ප්රියදර්ශනී 847390204v 

  උයන්ලගාඩලේ අලනෝමා ලක්මාලි  858145198v 

  උයන්ලගාඩලේ සුගන්ිකා මිහිරාණි 927601940v 

එකනායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශාගරිකා සඳමාලි ලස්නාරත්න 907590046v 

  එක්කිස්ලස් ගමරාලලාලේ නදීකා චාන්දනී  888073140v 

  එලගාඩලේ ලදාන හසිනි රොන්ිකා 915561080v 

  එදිරිමාන්නලේ දිල්හානි 906743248v 
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එදිරිමාන්නලේ ප්රදී ා රංජනී 857740998v 

  එදිරිමුනිසිංහලාලේ ලලෝශණි ඡයමාලි 888004025v 

  එදිරිවීර ගමලේ චුරිකා ජයංගනී 925062502v 

  එදිරිසිංලගයි පියසිරි 753322884v 

එදිරිසිංහ ආරච්චචිලේ දිල්හානි එදිරිසිංහ ආරච්චචි 906031493v 

  එදිරිසිංහ මලහ්ෂිකා ගයාන්ගනී 918423117v 

  එදිරිසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ සුලානි නිරූ මා 888542272v 

  එළුවලන් මුදියන්ලස්ලාලේ ලසන්තා ුොරි  907382702v 

ඒ එේ උලදනි  848163996 V 

  ඒකනායක  දිල්කි සදරුවනි 955501756v 

  ඒකනායක ලකාඩිුවක්කු අරච්චචිලේ ඩිලාන් සුලර්ේ මධුශංක 901220980v 

  ඒකනායක මුදියන්ලස්ලාලේ කපුලහ්ලන් ලගදර සදුනිකා මදුවන්ි 896193511v 

  ඒකනායක මුදියන්ලස්ලාලේ චිත්්රා ශ්්යාමලි  866513694v 

  ඒකනායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිනූො මදුමාලි 199058300252 

  ඒකනායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිලානි ඉන්දිකා ලසලනවිරත්න 867362363v 

ඒකනායක මුදියන්ලස්ලාලේ නිරංජලා නලයෝමි කුමාරි 885901840v 

  ඒකනායක මුදියන්ලස්ලාලේ රුවන් ජයන්ත  891992459v 

  ඒොනි චුරිකා අලේනායක 938514216v 

  කංකානේ ගමලේ කුමුදු මධුොනි  928602494v 

  කංකානේ  ිරණලේ ලටක්ලා ශ්්යාමලි 875292072v 

  කංකානේ  ිරණලේ සංඡීව නිමල් කුමාර 912952215v 

  ක්ටංලේ ගමඇිලේ දිල්රුක්ෂි ආරියදාස 887363129v 

  ක්ටඩිලේ චින්තක සිසිර කුමාර 911360675v 

  ක්ටාඩිලේ ිළිණි මධුමලී බණ්ඩාර 885340172v 

  ක්ටාඩිලේ සීර චාමර 871792496v 

  ක්ඨාඩිලේ හසිතා චින්තනී 897623064v 

  කණ්ඩමිබිලේ රංග කුමාරි  855431224v 

  කදලන් ආරච්චචිලාලේ ලදාන් ුසිත ප්රදීප වීරවර්ධන 922292060v 

  කනංලක් මාලනලේ ිළිණි අපසරා 887181616v 

  කනක්ක විතානලේ චාන්දනී චන්ද්රිකා විතාන 198870300987 

  කනක්ක ලහ්වලේ නන්දනී 898281469v 

  කන්ලද ලදවලේ අමරා උදයංගනී 936422110v 

  කන්ලද බදුලේ සුනිල් ශාන්ත 793183852v 

  කන්ලදලගදර ශානක කුමාර ජයිලක 902774777v 

  කන්නන්ගර ලකෝරාලලිලේ චලනි අනුරාධා 937321414v 

  කඳුරු ලියදදලේ නදීො දිලානි 875942174v 

 කපුගම ආරච්චචිලේ ශ්්යාමා සඳමිණී ගජවීර 947181220v 

  කපුගම ඡාලියලේ නලවෝද්යා සංදී නී ඡයිලක 938530351v 

  කපුගමලේ චන්ද්රිකා සුදර්ශනී  915041221 V 

කපුලගදර දිසානායක මුදින්ලස්ලාලේ සෂිනි ජයරංගි 199281501700 

  කපුලගදර දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ගයානි ආනන්ද 198973101143 

කරලද ලගදර චේ ා ජයමිණි 857923138v 
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  කරලුවින්ලන ලගදර ඉලරෝො මල්කාන්ි 876441900v 

  කරුණරත්න විතානාරච්චචිලේ ඉලර්ෂිකා මධුවන්ි ඒකනායක 199475801813 

  කරුණා ලදවලාලේ සමන්ිකා සදරුවනි 958363478v 

 කරුණාමුනි මංජුල ප්රියන්ත ද සිල්වා 932122448v 

කරුණාසාගර වාසල කැළණි බණ්ඩාරලාලේ සමන්ි කැළණි බණ්ඩාර  886471670v 

  කරුණාසිංහලේ නිලරෝො 199153102624 

  කරුණාසුන්දර ලදවයලාලේ රමණි කාංචනා 885151485v 

කරුනිසුන්දර ලදවයලාලේ නාලනී සමන් කුමාරි 905731998v 

  කලු ආරච්චචිලේ උදයංගනි 926062913v 

  කලු ආරච්චචිලේ ලදාන් මදුසංඛ නයනඡිත් 952880730v 

  කලුබඩල්ලේ දීපිකා චාන්දනී 895943649v 

  කල් ගමරාලලාලේ ලර්ණුක දමයන්ි 845642664v 

  කහ ල අරච්චචිලේ තමරා ප්රියංගනි 835311813v 

කහවත්තලේ ඉලර්ො සංජීවනී මධුශාන්ි 917591407v 

කළු ආරච්චචිලේ ඉලර්ො සුභාෂිණි 815705297 V 

කළු දුරලේ වත්සලා දිනුොනි ආරියසිංහ 887141908v 

  කළු බඳනලේ නිශාන් අමරජිත් 197821802250 

  කළුඅපපු ආරච්චචිලේ ලහ්මන්ත විමලනාත් නන්දලස්න. 930652024v 

  කළුගහවාඩිලේ ලගදර අලනෝො කුමාරි 878441206v 

  කාරියවසේ ජීවන්දර අපපුහාමිලාලේ සමිතා නිලරෝෙණී 926450590v 

  කාලිංග ප්රමිලා නිස්සංක 937474512v 

  කැටලගාඩ අපපුහාමිලාලේ අනුො ප්රියදර්ශණී මැණිලක් 918340270v 

  කැටලගාඩ අපපුහාමිලාලේ ප්රදීප රැවන් කුමාර 810101890v 

  කිුල්ලගාඩ ගමලේ සන්ධ්යා කුමාරි ගමලේ 837753597v 

  කිරැලේ මුදියන්ලස්ලාලේ නිර්මාලි රුවන්ිකා  898062210v 

  කිරිඇල්ලලේ අලනෝමා රාඡ ක්ෙ. 896600583v 

  කිරිබාලලේ නදිකා ලක්මාලි 887090785v 

  කිරිවල ගමලේ චන්ද්රාමල්කාන්ි 818493487v 

  කිරුලේ මුදියන්ලස්ලාලේ ඉමල්කා මධුභාෂිණි  897441853v 

  කිසවලංගු මුදියන්ලස්ලලේ අනුශා සදමාලි 915862292v 

  කිස්ලතෝරු බදුලේ ශිකලා උමයංගනි ප්ලර්මරත්න 948202778v 

  කීනලහලලේ ලේනක ජයමාල් සමරනායක 903001640v 

  කීනලහලලේ රෂිකා මලනෝරි සමරනායක 848263532v 

කුඩු ගලල්ලාලේ ලටක්ලා හර්ෙනී 885410154v 

  කුමාරලේ ලදාන් සුරංගිකා පියුමාලි වික්්රමසිංහ  906573130v 

  කුමාරලපලි ආරච්චචිලේ ලක්ෂි ශානිකා 877563235v 

  කුමුදු සදකැලුේ කුල්පු ගමලේ 891593350v 

  කුරුකුලසූරියලේ ඉලවෝන් ගයානි ප්රනාන්දු  885702368v 

  කුරුකුලසූරියලේ සුභිෂිණි කුරුකුලසූරිය 897511550v 

  කුලුංගසියාුලේ තක්්ෂිලා ලසේවන්දි  917290601v 

  කුලපපු වඩුලේ චන්දිමා ජිවනි සිල්වා 876011999v 

ලක්.ජී.ඒ.ලසන්ි සංජිවනී 885792090v 
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  ලකාක්මාදුව ගමලේ ප්රියංගිකා මධුොනි 938292582v 

  ලකාේගල ලියන  ටබැදිලේ මල්ො කල් නි 888071539v 

  ලකාේගල ලවල්ලාලලේ සන්ධ්යා අනූොනි  915733484v 

  ලකාේගලලේ ඉලර්ො ලක්මාලි 896491237v 

ලකා්ටගහ වලේව සුදුනිලලේලාලේ නිසංසලා ප්රියදර්ශනි  905590294 V 

  ලකාඩිකාර ගමලේ චමිලා දමයන්ි ලකාඩිකාර ගමලේ  907013421v 

  ලකාඩිකාර දීපිකා මධුොනි 915351590v 

  ලකාඩිුවක්කු කංකානේලේ නිලුො ප්රියදර්ශනි 886521367v 

  ලකාඩිුවක්කු නිලංගා ගයානි 927802201v 

  ලකාඩිුවක්කු මුදියන්ලස්ලාලේ නිලුකා දිලානි ලකාඩිුවක්කු 918491660v 

  ලකාඩිුවක්කු මුහන්දිරේලාලේ නිලන්ි කුමුදුනී  885992889v 

  ලකාඩිපපිලි ආරචිචිලේ එරංගී පුේපිකා කුමාරි 897293420v 

  ලකාණාර මුදියන්ලස්ලාලේ අයිරාංගනි ප්රයලතා 198380601354 

  ලකාණාර මුදියන්ලස්ලාලේ දිලානි ිලකරත්න 837563593v 

  ලකාණාර මුදියන්ලස්ලාලේ නිොදි ලහරන්දිකා රත්නායක  868311169v 

  ලකාණ්ඩ ලදණිය මුදියන්ලස්ලාලේ ගයාන් සීර ජයවර්ධන 883621131v 

  ලකාණ්ඩලදණිය මුදියන්ලස්ලාලේ හොනී සචිත්්රා රත්නායක 198973401077 

  ලකාණ්ඩලදනිය මුදියනලස්ලාලේ වසන්තා ප්රියසර්ශනී 876201178v 

  ලකාණ්ඩලදනිය මුදියනලස්ලාලේ වාසනා උදයංගනි 907962911v 

  ලකාණ්ඩලදනිය මුදියන්ලස්ලාලේ මාලනි විලඡවර්ධන 887841756v 

 ලකානාර මුදියන්ලස්ලාලේ ධේමිකා අයිරාංගනී  198156700469 

ලකාරලලේ හතරසිංහලාලේ පුබුදු ශෂිකා 905731866v 

  ලකාලරාලතාට ආරච්චචිලේ දුොනි ලසේවන්දි  937793448v 

  ලකාලලාන්නාව මුණසිංහ ආරච්චචිලාලේ ගීතානි තරංගා 888130519v 

  ලකාහිලවත්ත කංකානේලාලේ ඉසංකා ලක්මාලි 896532235v 

  ලකාළමුන්න වමත්්රිලේ ිලිණ මදුශානි විලඡරත්න  918301968v 

  ලකාළඹ ආරච්චචිලේ ජයන්ි  907983986v 

  ලකෝංගල උමංගලලේ චුරානි දිල්රුක්සි 887251088v 

  ලකෝකු හැන්නදිලේ දිපිකා ප්රියන්ි 857900766v 

  ලකෝ්ටලේ රාඡ ක්ෙ ශ්්යාමලි 937410042v 

  ලකෝ්ල්ලාලේ අපසරා ලක්මිණි කුමාරුංග 876384027v 

 ලකෝණාර මුදියන්ලස්නාලාලේ මදුොනි දිල්රුක්්ෂි 875281135v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලලේ නිලන්ි ජයලත් 797992429v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලලේ ප්රදි ා ලක්මාලි 198757503479 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ අනුො ප්රියදර්ශනි ලකෝණාර  915632092v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ අනුේකා ප්රශාදනී 907141080v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ අලනෝමා ප්රියදර්ශනි  916641150v 

ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ අමරාවතී 886801564v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො රංසිමාලි ලකෝණාර 828040464v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ඉොනි දිනුෂිකා  දමසිරි 937451911v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ චන්දිමා ලසනරත් බණ්ඩාර 898100251v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ චමින්ද කරුණාරත්න 872752706v 

 ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ චේපිකා ප්රියදර්ශනී කුමාරි 917010935v 
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  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ චාමලී චුරංගි වත්සලා ලකෝණාර 908530080v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ චින්තන රුවන් බණ්ඩාර 912584402v 

ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ තරංගා මධුශානි 885302084v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ිලිණි ලකෞෙල්්යා ගුණිලක 937251327v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ිළිණි ුොරී ප්රියශාන්ත 898041778v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ දේමිකා වසන්ි කුමාරි 848243264v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ දිනූො ලක්මාලි  927251132v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ දිලන්ේ ප්රසන්න කුමාර 890653782v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ දිලන්ේ මධුසංක 932942283v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ දි ා චාන්දනි ලකෝණාර 856623815v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ දීනුො සුදර්ශනී බංඩාර 198181803836 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ දුලානි පුේ කුමාරි 198180605019 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ නයනා දමයන්ි ලකෝණාර 915230229v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ නිලන්ි සුභාසණි දමයන්ි 797610364v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ නිලූකා සමන්මලී බංඩාර 885863400v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ නිලූො කුමාරි ලකෝණාර  898570304v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ නිශාමලි සාරංගා චන්ද්ර් ාල 937042230v 

ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ නුවන් ුොර 900420404v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ලනරංජලා ගුණසිංහ 947410679v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ  ත්ම ලරාහාන් 881500957v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ලපෙල ප්රියන්කර බණ්ඩාර  923180893v 

 ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රියංකා සඳමාලි 956713170v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රියංගිකා සදමාලි 897581787v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ බිනර සුපුන් විලඡ්සිංහ 932583321v 

ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ලේනකා කුමාරි 906611570v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ලර්ණුකා මල්කාන්ි 888231528v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ලක්ේමි ප්රියංගිකා 898023605v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ලහිරු මධුසංඛ ලපමිලක 940040701v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ලුොන්ි ප්රියදර්ශනි 895172570v 

ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ශාලිකා සඳමාලි දිසානායක 199253801977 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ සංජීව කුමාර 900641966v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ සදමාලි බංඩාර  907760154v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ සන්ධ්යා කුමාරි සිරිවර්ධන 197978101122 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ සසලා ශේමිකා ලකෝණාර  955181808v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ සුජාතා නිල්මිණි කුමාරි 197951702130 

ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ සුජීව සේ ත් චන්ද්රලස්න 890762476v 

ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ සුජීවනී අලසෝකා කුමාරි 877060284v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ සුදර්ශනී මල්කාන්ි 857660471v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ සුසන්ත බණ්ඩාර 891895086v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ ස්වර්ණ ිලක්්ෂි 818390114v 

  ලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ හර්ො කුමාරි 936532675v 

  ලකෝණාර,මුදියන්ලස්ලාලේ නදීකා දමයන්ි 198172202480 
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ලකෝනාර මුදියන්ලස්ල්ලේ නිසංසලා ලක්මාලි 867840257 V 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ල්ලේ ප්රදීප සමන් කුමාර 198921503140 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ අනුරාධා චන්ද්රමාලි 906650649v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ අලනෝමා පුේ කුමාරි 887231249v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ අලනෝමා මධුසංඛා 895051713v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ අමාලී හර්ෙණි ලකෝනාර 847252723v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ ගයාන් විදුරංග ප්ලර්මදාස 913631382v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ චන්දිමා සංජිවනි 946990779v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ චාන්දනී කුමාරි 895911178v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ ජයන්ි ලකෝනාර 888232320v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ ධමිමිකා ප්රියදර්ශනී මැණිලක් 898350606v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ නන්දලස්න බණ්ඩා  871140162v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ නිශාන්ි බංඩාර 198659402258 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ මංජුල සමන් කුමාර 922560285v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ මලහ්ශ්  ප්රසංග 931311620v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ ලර්ණුකා දමයන්ි  895104000v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ ශාලිත අනුරාධ  922782164v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ සකුරා ලසේවන්දි  ප්ලර්මිලක 865922019v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ සදලර්ඛා කරුණාරත්න  946253332v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ සුභානි එරන්දි ලකෝණාර 897401002v 

  ලකෝනාර මුදියන්ලස්ලාලේ ස්වර්ණලතා රත්නායක 888472592v 

  ලකෝනාර ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ දුලාරි චුරිකා කුමාරි ජයිලක  917411344v 

  ලකෝරල ගමලේ දිලන්ෂිකා සජීවනී  815930320v 

  ලකෝරලල් ආරච්චචිලේ නිලරෝො අමාලි 906993880v 

  ලකෝරලල්ලේ නදීශා මදුශානි 906790963v 

  ලකෝරලල්ලේ සකුන්තලා ප්රියදර්ශනී 199156400087 

  ගංලහ්වයලාලේ නන්දනී ප්රියංගිකා  835123049v 

  ගජනායක හාමුලාලේ චුරිකා සංජිවනි ගජනායක 937152850v 

  ගලන්ලගාඩ  ණ්ඩිත ලගදර හෂිනි අලහ්ො බාලසුරිය 885300626v 

  ගන්දුරලේ චින්තන ප්රසාද ලබෝිවංශ 911792885v 

  ගේබලලේ ශ්්රිමතී ලක්මාලි 908012810v 

  ගම ආරචිචිලාලේ ඉලර්ො සබීතා කුමාරි 896422588v 

  ගම ලගදර පූණ්්යා ඉලරෝෙණි බණ්ඩාර 935410347v 

  ගමලගදර චමින්ද පුේ කුමාර 198220900907 

  ගමලගදර දිල්රුක්ෂි පියඉදු ගමලේ 885912559v 

ගමලේ අලනෝජා මාලනී 906103443v 

  ගමලේ චුරිකා සුභාෂිණි ගමලේ  946830313v 

  ගමලේ චානුකා ගයත්්රි ලහ්මමාලි 937091834v 

ගමලේ ලදෝන ලරාොනි ඉඳුනිල් විමුක්ි ප්රදී ානි 887323550v 

  ගමලේ මලහ්න්ද්ර ප්රදීප 910152050v 

  ගමලේ රසංගි මදූො  885793657v 

  ගේ මලහ්ලාලේ නිලන්ි දිල්රුක්ෂි 895922056v 
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  ගේමන්පිල ආරච්චචිලේ ිලිණි ලනත්සලා  965242651v 

  ගේලහ්වලේ මධුොනි නිසංසලා ද සිල්වා 895100358v 

  ගේලහ්වයලාලේ නිලානි රේ්යලතා ලමන්ඩිස් 898270491v 

  ගේලහ්වයාලාලේ ලරෝහිණි කුසුේ කුලුංග රත්නායක 867964061v 

  ගරුසිංහලේ ටෂිලා ඉමන්ි 935093201v 

  ගරුසිංහලේ නිර්මලා චුරංගි ගරුසිංහ 945263067v 

  ගරුසිංහලේ රුචිනි අනුරාධා 865210841v 

  ගලප ත්ි ආරච්චචිලේ සුමාල් මිලංග 912951014v 

  ගලප ත්ි  ටබැදිලේ ටිනා තමාලි ගලප ත්ි 897720841v 

  ගලහිටියාලේ ලගදර අනුො ප්රියදර්ශනි ගලහිටියාව 905310372v 

  ගල්කඩ ආරචිචි හාමිලාලේ විශාරී නුවන්ි චන්ද්රලස්න  918651837v 

  ගල්ලබාක්ක ලහ්වලේ  වනි ආලලෝකා ඉන්ද්රානන්ද 877492648v 

  ගල්ඹබ මුදියන්ලස්ලාලේ නිසංසලා සංඡීවනි 946461830v 

  ගල්ලබ මුදියන්ලස්ලාලේ දිනූො ඡයවර්ධන ගල්ලබ  837021537v 

  ගාර්දි පුංචිලහ්වාලේ ොමිලා ලනත්මිණි රනවීර 897721341v 

  ගාර්දි ලලාකුලහ්වලේ රසනිි ලක්මිණි ල ෝදදිලවල. 886621744v 

  ගාර්දිලේ ලහ්වාවසමි කුඩුවලේ කනුේක කැළුේකුමාර 863531039v 

  ගාර්දිවසේ පුංචිලහ්වාලේ කසින්ත විදුශංක 930990159v 

  ගාර්ි සහ බන්දුලේ ලදාන් බුදධනී  උදයන්තී 905964232v 

  ගාල්ලල ගමලේ චමරි ලසේවන්දි 905363875v 

  ගාල්ලල් දිසානායකලාලේ නාමල් චන්දන පුේ කුමාර  890705600v 

  ගාල්ලල් වත්තලේ පූර්ණ පුසාද 199301400406 

  ගිංලතාට මාන වඩුලේ ප්රමිලා විලනෝදනී 938350760v 

  ගුණරත්න මුදියන්ලස්ලාලේ වින්ධ්යා හිමාලි වනිගුංග 907030199v 

  ගුණරත්න ලහ්වාලේ ජනක චුරංග 940132827v 

  ගුණවත් බංඩාරලාලේ දිලානි ප්රදී ා උදයංගනී 916041594v 

  ගුනලස්කර ප්රශාංත් 923101934v 

  ගුරුසිංහ ආරච්චචිලේ ටෂිලා මධුශානි ගුරුසිංහ 898270998v 

ගුරුලහල ලගදර ඉන්ද්රලතා මැණිලක් 765240158v 

  ලගාඩකන්ද ආරචිචීලේ දිලිනි සසුනිකා විලජ්සුන්දර 199353903361 

  ලගාඩගම ගමලේ නවාංජලි 945560231v 

  ලගාඩලවලලේ අමිල කසුන් 893003738v 

  ලගෝනතලාලේ ලගදර මදුොනි සිතාරා ආරියලස්න 936361773v 

  ලගෝනපීනුවල වැදිලග ප්රියන්ි කුමාරි 875320416v 

  චන්දිමා අමාලි මුහන්දිරේ 896551124v 

  චන්දු රංගන ජයලස්කර 850012261v 

චමරි අන්ජානා පිලිපස් 835923975v 

  චේපිකා ජයුංග 897992744v 

  චාමිකා ප්රියදර්ශනී ගුරුසිංහ 926793551v 

  ඡයිලක මුදියන්ලස්ලාලේ සමිතා ප්රියංගනී ඡයිලක 918653996v 

  ඡයසිංහ ආරච්චචිලාලේ ප්රියන්ිකා නිලරෝෙණි 908032535v 

  ඡයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ අලනෝඡා ප්රියදර්ශනී 876380641v 

  ඡයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ කුමාරිලක 198102602630 
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  ඡයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ නිරංඡලා සලරෝඡනී 807813064v 

  ඡයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ සිවන්ි ලේනකා ලහ්රත් 888110321v 

  ඡයසූරිය ආරච්චචිලාලේ අමිලා සුලර්ෙනී සමරනායක 895204544v 

  ඡයලස්කර ආරච්චචිලේ නාලිකා ප්රියදර්ශනි 895412163v 

  ඡයලස්කර  ිරනලේ අලනෝඡා මධුොනි 936142095v 

  ජයලකාඩි ආරචිචිලේ සිලන්ේ මදුසංක 911604248v 

  ජයිලක මුදියන්ලස්ලාලේ  වනි ුොරි 906533197v 

  ජයුංග ආරච්චචිලේ චානිකා ලංලක්ශ්වරි 896161784v 

  ජයරත්න මුදියන්ලස්ලාලේ චුරංග ලක්මාල් ගුණවර්ධන 198933103044 

  ජයලත් රණසිංහ දිසානායක ප්රියදර්ශන චමින්ද 780843675v 

  ජයලත් ලියනලේ ජිවානි අ්ලයො නිලන්ි 816162335v 

  ජයවර්ධණ මුදියන්ලස්ලාලේ අනුො උමයංගනී ගුණලස්කර 928211037v 

  ජයවර්ධන ගමලේ චාලක නුවන්  199116604542 

  ජයවර්ධන මුදියන්ලස්ලාලේ ශ්්රිමාලි චුරිකා නිසංසලා බණ්ඩාර 199258003499 

 ජයවර්ධන විතානලේ ගයානි නදීකා ජයවර්ධන 198873501007 

  ජයවික්්රම ආරච්චච්චලේ හර්ො උදයංගනි  946161543v 

  ජයවික්්රම රාජරත්නලේ රන්දිකා ලයන්ි 888263071v 

  ජයවිර මුදියන්ලස්ලාලේ නිලුකා ප්රභාෂිනි ජයවිර 886900538v 

  ජයවීර  ිරණලාලේ දිලානි තක්්ෂිලා මධුවන්ි  895862002v 

  ජයවීර  ිරණලාලේ දිලල්ො නිල්මිණි  917352488v 

  ජයසිංහ ආරච්චචිලාලේ අමාලි කාංචනා ජයලත්  777634895v 

  ජයසිංහ  ිරාජලේ ඉන්ද්රානි වයල් මල්ලවආරච්චචි 805160691v 

  ජයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ අලනෝජා ඩිලානි ජයසිංහ 198240070762 

  ජයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ඉොරා මදුමාලි 955313968 V 

  ජයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ චුර ප්රියංකර  921362358v 

 ජයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ චානිකා 915960154v 

  ජයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ නිර්මලා සලරෝජනී 948100134v 

ජයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ නිලූො මදුවන්ි 897881543v 

ජයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ  ාරී සාරංගනා 906463768v 

  ජයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ මධුවන්ි 916482973v 

  ජයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ සරත් වසන්ත කුමාර 831300892v 

  ජයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ සෂිනි තක්ශලා 907240932v 

  ජයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ සිලදශා සුභාෂිනි ලහිරුමාලි ජයසිංහ 896770527v 

  ජයසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ හරින්ද්ර දමිත් කුමාර  198908301761 

  ජයසුන්දර මුදියන්ලස්ලාලේ කුශන්තනි සදමාලි ජයසුන්දර 878424107v 

  ජයලස්කර මුදියන්ලස්ලාලේ නිලුකා ලක්මාලි 816431530v 

ජයලස්කර මුදියන්ලස්ලාලේ රුවනි ප්රදීපිකා උදයාංගනී 868070307 V 

  ජයලස්කර මුදියන්ලස්ලාලේ රුවින් හර්ො 925983616v 

  ජයලස්කර සිරිවර්ධන දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලක්ෂිකා දිල්හානි 945012145v 

  ජාුං ලගදර සන්ධ්යා ලනලුේ කුමාරි 895734373v 

  ලජයසුන්දර මුදියන්ලස්ලලේ දිල්හානි ප්රියංගිකා 897741202v 

  ඩේ.එේ.දිල්කා සදමාලි 896591550v 

  ඩි එේ නිරංජලා හංසනි දිසානායක 897090953v 
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  ඩිලාන් චුරංග එදිරිසිංහ  932302446v 

ඩී.එේ.දීපිකා දිසානායක 868310162v 

  තනූඡා නිල්මිනි ගලලගාඩ කුමාරිහාමි 896440110v 

  තන්ත්්රිලේ හසිතා මධුමාලී රාඡ ක්ෙ 927984261v 

  තමාන ගමරාලලේ ශාමලී සමරදිවාකර  915220606v 

  තේමැටිලාලේ සදමාලී චමිපිකා 855832003v 

  තේමුනි  ආරච්චචිලේ විදුර වන්දන 901124809v 

  තේමුනි ආරච්චචිලේ මදුර සංජිව 199011204930 

  තේමුනි ආරච්චචිලේ හරින්ද්ර ප්රියලාල් 880363247v 

  තලාබණ්ඩාරලාලේ අසංකා නිමාලි ගුණලස්කර 895152471v 

  තල්දුණු  ිරණලාලේ රසිකා රත්නායක 905201000v 

  තල්ල   ැලෑනලේ චාමිකා මධූොනි  935861080v 

  තානම මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො දිල්හානී 946430641v 

  තානලම ලගදර රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශ්්යාමල් රුවන් කුමාර 940191360v 

  තානලේ ලගදර රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සීර උදයංග අලේරත්න 950051353v 

  ිසවලංගු මුදියන්ලස්ලාලේ චන්ද්රිකා  ජිවරානි 907210936v 

ිසවලංගු මුදියන්ලස්ලාලේ ජීවරාණී බණ්ඩාර 846512900 V 

  ිසවලංගු මුදියන්ලස්ලාලේ ධර්මලස්න 750662250v 

  ිසවලංගු මුදියන්ලස්ලාලේ නිලුකා මදුමාලි ිලකරත්න 888662332v 

  ිසවලංගු මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රදී ා සඳමාලි 908154177v 

  ිසවලංගු මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රියානි නිලූො 198559203858 

  ිසවලංගු මුදියන්ලස්ලාලේ මලහ්ො හර්ෙනී විලඡවර්ධන 886422890v 

  ිසවලංගු මුදියන්ලස්ලාලේ වසන්තා නිල්මිණි කුමාරි කරුණාරත්න 868611286v 

  ිසවලංගු මුදියන්ලස්ලාලේ සාරංග රසික කරුණාරත්න 911062038v 

  ිසවලංගුමුදියන්ලස්ලාලේ සුජීවා ප්රියදර්ශණී  907373878v 

ිසාවලංගු මුදියන්ලස්ලාලේ ලලනි ුශාරි ජයවර්ධන 927071649v 

 ිසාහාමිලේ ප්රදි ා නිසංසලා ලක්මාලි 198575900279 

  ිස්සවලංගු මුදියන්ලස්ලේ උදාරි නුවන්ිකා  945721189v 

  ිස්සවලංගු මුදියන්ලස්ලාලේ නිලංකා සුභාෙනි 897952106v 

 ිස්සවලංගු මුදියන්ලස්ලාලේ මලහ්ේ පුේ කුමාර 921274157v 

  ිස්සවලංගු මුදියන්ලස්ලාලේ මාලනල් දිසානයක. 877451178v 

  ිළිණි පුංචිලහ්වා 857483332v 

ුන්දූව කංකානේලාලේ ඉන්දික ධර්මසිරි 810185880v 

  ුප හිලේ චලමෝදි අනුේකා ප්ලර්මදාස 896130854v 

  ලතන්නලකාන් මුදියන්ලස්ලාලේ දිනුො ලක්මාලි 897482525v 

ලතන්නලකාන් මුදියන්ලස්ලාලේ සුජාතා ලතන්නලකෝන් 866470243v 

  ලතන්නලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ දුලානි දිල්රුක්ෂි 947460234v 

  ලතන්නලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ බුදිමා චුරංගනී  877202976v 

  ලතන්නලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ ශෂිකලා දිලිනි ලතන්නලකෝන්  915651828v 

ලතන්නලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ හර්ෙණ ක්්රිොන්ත රත්නසිරි 199012200107 

  ලතන්නලකෝන් මුදියන්ලස්ලෑ උදුලා ලතන්නලකෝන් 767471440v 

  ලතල්ලේ තරිදු ශ්්රීමාල් 912170101v 

  ලතල්ලමුලර් විතානලාලේ චන්ද්රිකා දමයන්ි වීරසිංහ 798021524v 
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  ලතවරා තන්ිරිලේ සීතා රංජනී 857120698v 

  ලත්න්නලකාන් මුදියන්ලස්ලාලේ ලිලාවි 197883803380 

  ලත්න්නලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ ලක්්ෂිකා මධුොනි ලතන්නලකාන් 916831188v 

  දලන්ො දයාරත්න 199056900353 

  දන්ලදනිය ලකෝරලලාලේ විමංසි වසුන්දරා දන්ලදනිය 937522126v 

  දන්නන්ලගාඩ ගමලේ චමිත් සුපුන් මදුරංග 933222985v 

  දඹගල්ලල් ලගදර පුේ ා සලරෝඡනී 886211562v 

  දයිවච්චචිලාලේ ඉලර්ො සදමාලී 906250900v 

  දරනාගම ආරච්චචිලේ දුලාන්ජනි සංකල් නා  937061749v 

  දසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ දුලාන්ජනි මදුොනි  938144354v 

දහමුණු ත්ු මුදියන්ලස්ලාලේ නිරංජලා දී ානි ජයලස්න 845463506v 

  දාවිත්තලාලේ නිලූකා අයිරාංගනී ගුණලස්කර 198479400352 

  දැලුලේ මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ෂිකා ඡයමාලි 937174640v 

  දිගදුලර් ගිරන්තලාලේ කුසුේ ප්රියංගනී 868042095v 

  දිගල කංකානමලාලේ දයාන් මාධව විශ්වනාත් 890660428v 

  දිලගෝලගාඩ ගේ ලලේ දූලිත් ශාන්ත 198929303120 

  දිනුෂිකා දුලානි පුංචිලහ්වා 935340730v 

  දිලන්ො අවන්ි ලකාඩිුවක්කු 865421354v 

  දියගු හැන්නදි ජයවීර  ටබැදිලේ ිළිණි මලහ්ෂිකා 199283400554 

  දිලිනි නදීකා ලවන්ගපපුලි අලේවර්ධන  908412052v 

  දිසාණායක මුදියන්ලස්ලාලේ අනූො මධුමාලි 917401934v 

 දිසානයක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලනෝකා චාන්දනි  946630748v 

  දිසානයක මුදියන්ලස්ලාලේ ජයන්තා ජයසිරි ජයනන්දනි 887282293v 

දිසානයක මුදියන්ලස්ලාලේ සචින්ත සඳකැලුේ 199415300907 

  දිසානාය මුදියන්ලස්ලාලේ මංජුල සුලර්ේ බංඩාර 931250779v 

  දිසානායක මුදියනලස්ලාලේ දීපිකා ප්රියංගනි දිසානායක 878014375v 

  දිසානායක මුදියන්ලසලාලේ  ලහ්මන්ත පුේ  කුමාර දිසානායක 198620903291 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලලේ සන්ධ්යා සමන් කුමාරි සිරිවර්දන 877802094v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ අඡිත් සමරවික්්රම දිසානායක 850772649v 

දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ අුල ප්රභාේ දිසානායක 872151680v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ අනුරාධා ඉරංගි මැණිලක්. 875151258v 

 දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ අනුලා දිසානායක 197952804176 

දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ අනුො වංසලතා දිසානායක 867461043v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ අලනෝමා සුදර්ශනි දිසානායක 846902732v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ අලනෝො කුමාරි 927314223v 

දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ අමරා මංගලිකා දිසානායක 906910276v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ අමිල විලජ්රත්න බංඩාර 199314401728 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ අයන්ි මිහිරාණි  199379401765 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ අරුණ නිශාන්ත දිසානායක 198622303140 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ අලශෝකා ගුණවර්ධන 198477900997 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ අසංක ගයාන් 882382753v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ආශා ලක්මාලි  935751578v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉන්දික සංජය කුමාර දිසානායක 198904400673 
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  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉන්දිකා මධුොණි පුේ කුමාර 917523533v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො ලක්මාලි 887790736v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉොරා ගීතනදි 936353371v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉසුරු මධුොන් 922551979v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ කාංචනා දිල්හානි දිසානායක  915402933v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ කාංචනා ලක්මිනි 876433044v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලකෞශල්්යා ප්රභාෂිනි නන්දලස්න 905180959v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ගයනි චන්දිමා දිසානායක  915252095v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ගිමාර මධුොනි 927954559v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ගීතා රත්නමාලි දිසානායත  878391780v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ චුරංගනී නදීශා දිසානායක 908110609v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ චුරිකා නදීශානි  917372756v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ චුරිකා මධුොනි ආරියලස්න 936230636v 

දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ චුරිකා ලක්මාලි  928471659v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ චන්දන ප්රදිප 881911272v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ චන්දිමා කල්හාරි මුණසිංහ 906200880v 

දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ චන්ද්රසිරි දිසානායක 762343304v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ චේපිකා දිසානායක  887040818v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ චාන්දනී ිලරෝමාලා  805320737v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ජනනි මධුොනිකා දිසානායක 937812507v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ජිනාදරි ඉලනෝකා කුමාරි දිසානායක 855551055v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ තක්ෂිලා දිල්රැක්ෂි දිසානායක 907921239v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ තක්්ෂිලා මධුවන්ි 898203158v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ තනුජා ලක්මාලි දිසානායක  827370122v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ තරංග මදුසංක  902530681v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ තාරකා මල්ොනි දිසානායක. 926320572v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ිලක් සමන් කුමාර අත්තනායක 870990928v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ුොරා ලහ්මමාලි 908281411v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ුසිත උලදකුමාර දිසානායක 198910901443 

දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ දමිත් මධුසංඛ 903491043v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ දේමිකා චාන්දනි  198271400317 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ දර්ෂිකා දිලක්ෂී දිසානායක 937732252v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ දසුන් මධුශාන් 903591250v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිනුො රේ්යමාලා ඡයරත්න දිසානායක  905770357v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිනූො ප්රියංගනී 938241910v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිලන්ො චුරංගනි දිසානායක 877202550v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිලන්ො තරංගනී අත්තනායක  198555300350 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිලන්ේ චන්දිම ආරියවන්ශ 940213266v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිපිකා ප්රියදර්ශනි  906841320v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිලානි ප්රදීපිකා  198874002060 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිල්කි ලනරංගා ලහ්මන්ත. 897732912v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ දුමිත් රුක්ොන් දිසානායක  903271370v 
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 දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ධනුශා හර්ෙණි දිසානායක 907853233v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ධනුේක ප්රියදර්ශන දිසානායක 921352573v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ධේමිකා දර්ශනී දිසානායක 866890315v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ නදීකා කුමාරි  855920778v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ නදීකා කුමාරී  836492650v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ නදීරා ලහ්මමාලි දිසානායක  886623682v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ නන්දනී සුරංගිකා මැණිලක් 877752348v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ නන්දාවතී 807093100v 

දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ නයනි රසංගා 905044460v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ නිලේො කල් නී අලේරත්න 945273399v 

දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ නිලරෝො ශ්්යාමලි දිසානායක 876483327 V 

 දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ නිලුකා මල්කාන්ි 916040288 V 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ නිලූො ප්රියදර්ශනී බංඩාර 938200351v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ නිලූො සංජීවනී බංඩාර 906320126v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ නිල්මිණි මධුරංගි 888161627v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ නිශාදි දිල්රුක්ෂි දිසානායක  908144775v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ නිශාන්ි මලහ්ෂිකා විඡයරත්න 937032820v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලනතනි හංසනා ගුණදාස 927792664v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ  ත්මාවතී. 858560950v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ  විත්්රා ලකත්මිණි දිසානායක 908252861v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ පියුමි ලවංගා දිසානායක 908252870v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ පුේ ා රංජනි 758350703v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රදී ා රත්නමාලා දිසානායක 835381811v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රභානි රුවනිකා 198969401232 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රසන්න අරවින්ද බණ්ඩාර 199226703632 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රියංගිකා සඳමාලි 886052600v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ බුදිකා දමයන්ි කුමාරි 847224088v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ බුදිමා මධුශානි 886271913v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ මංඡුලා සුදර්ශණි 927922274v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ මංජුලා ප්රියදර්ශණී  925962258v 

 දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ මධුරංගනී නිසංසලා  947301500 V 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ මධුෂිකා ලසේවන්දි දිසානායක 907951146v 

 දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ මධුසංක රුවන් කුමාර 931020838v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ මලහ්ෂිකා මධුොනි අලේරත්න 915030270v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ යමුනා ශ්්යාමලී දිසානායක  937652062v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ රේඡිකා නයනා කුමාරි 855650959v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ රශ්මි දිලිනි සංදී නී බණ්ඩාර 908102720v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ රසාංග චිංතක අමරලස්කර 811181587v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ රසික ලක්මාල් 891002971v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ රසිකා කුමුදුනි 835894827v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ රසිකා දමයන්ි  875501321v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ රසිකා දමයන්ි  896601598v 
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  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ රසිකා සදමාලි දිසානායක 907663108v 

දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලලනි සංජීවනී 887772444v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලලනී මලහ්ෂිකා දිසානායක 927040646v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලසන්ිකා සංජීවනි  888132279v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලිමාලි අනුරුදිකා දිසානායක 945372095v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ වරුණි ලපෙලා දිසානායක 898612198v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ වසන්ත කුමාර දිසානායක 830481419v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ වසන්තා කුමාරි  875431200v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ වසන්දරා ිලරෝමාලා දිසානායක 898042057v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ විඡිතානි ප්රියංගිකා දිසානායක 198979102422 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශමිලා නිශාන්ි 896623800v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශානිකා දීපි දිසානායක  895942367v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශානිකා සුලබෝදනී දිසානායක  897282151v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශාමලි ප්රියංකර ලක්මාලි. 198450201686 

දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශාලිකා ලසේවන්දි දිසානායක 199075900321 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ිලරෝමා දමයන්ි රත්නායක 847863099v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශ්්රිනාථ කරුණාිලක 923004289v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශ්්රියන්ත රංජිත් දිසානායක 920720846v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශ්්රියානි දිසානායක 905300660v 

 දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශ්්රියානි  ත්මා මල්කාන්ි දිසානායක 936042961v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශ්්රියානී දිසානායක 825030140v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සංජීවනී හසන්ිකා අත්තනායක 886163126v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සකුන්තලා ඉන්දීවරී විමලරත්න  916073445v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සචිත්්රා සංජීවනී දිසානායක 945220651v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සචිනි ලක්ෂිකා 907013154v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සදිකා චේ ා දිසානායක 877920526v 

දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සනත් විමලසුලර්න්ද්ර 852400277v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සමන්ි 876530430v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සමන්ි දිසානායක 198972201063 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සමුද්රිකා ලසලනවිරත්න 887061998v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සරසිකා මධුභාෂිණි 865310390v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සික උදය ශ්්රී බණ්ඩාර 932813009v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සුගත් බංඩාර 850233560v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සුගන්ිකා දිසානායක 875240170v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සුජානි ලමල්කා දිසානායක 826711582v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සුනිල් ශාන්ත 862493788v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සුලර්කා දිල්රැක්ෂි 886083769v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සූනීතා ටිලරෝෙනී 866971552v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලසේවන්දි තාරකා  926063430v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලස් ාලිකා මධුවන්ි දිසානායක 925800325v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ස්වර්ණලතා 815823621v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ හසංජනි ශානිකා මධුශානි දිසානායක  946102334v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ හසන්ිකා ලක්මාලි 938480273v 
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දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලහ්මමාලි රසිකා ප්රියදර්ශනී දිසානායක 886151748v 

  දිසානායක මුදියන්ලස්ලාේ චමිපිකා ඉදුනිල් කුමාරි 905480464v 

  දුණුකාර මුදියන්ලස්ලාලේ නයනා දමයන්ි කුමාරි  846021280v 

  දුනුකාරේ මුදියන්ලස්ලාලේ මලහ්ෂි ප්රියංගනි ප්ලර්මදාස 895061379v 

  ලදනගමලේ දිලංකා ක්්රිොනි  837313970v 

  ලදමට ස්ස ලියනලේ චමිලා 848522562v 

  ලදහිගහපිටිලේ ලන්කාලන්ද ලලිත් කුමාර බණ්ඩාර 199009304718 

  ලදහිවින්ලන් ලගදර දිලානි ප්රසිදිකා චන්ද්රදාස 887561907v 

ලදවබන්දුලේ ලසන්ත ප්රදිප කුමාර 863294444v 

 ලදවසිංහ ලගදර මාලනි රේ්යලතා  897662914v 

  ලදාංසිමන් රාරලාලේ මදූො මිහිරානි ගුණවර්ධන 897390310v 

  ලදාඩේල  රාලලාලේ නිසානි චුරිකා කුමාරසිරි 927233304v 

  ලදාන් අපපුහාමිලාලේ තරින්ද දිල්හාරා 941122159v 

  ලදාන් කුරුපපු ආරච්චච්චලාලේ අනුශා සංජීවනි දිසානායක 857122801v 

  ලදාන් ලපදුරු ලියනලේ ලර්ණුකා සඳමාලි 935172268v 

  ලදාන් ලමලරච්චචිලේ ඉලර්ො දිල්රුක්්ෂි රත්නායක 948201100v 

  ලදාන් සිමන් රාළලාලේ නිලංගා මධුවන්ි ගුණවර්ධන 198960300620 

  ලදාබටානලාලේ හර්ශනි සදමාලි වික්්රමසිංහ 198964901431 

  ලදාළබඩලේ ධේමික දසුන් අනුරංග 198531700739 

  ධන ාල මුදියන්ලස්ලාලේ අලස්ල රුවන් ධර්මරත්න 901860920v 

  ධන ාල මුදියන්ලස්ලාලේ දිලානි දිසානායක 885752918v 

  නන්දිකා ඉලර්ොණි වික්්රම ආරච්චචි  896333151v 

  නන්දිනා ලහ්වලේ නදිො චුරංගි 917494347v 

  නේමුනි ආරච්චචිලේ ඉොරා දිමුු කුමාරි 936853200v 

නේමුනි ආරච්චචිලේ ජානක සමන් ප්රියන්ත 892244049v 

  නේමුනි ආරච්චචිලේ ිලානි සුලර්කා දිසානායක 897100126v 

  නේමුනි ආරච්චචිලේ දිනූො ප්රියදර්ශනී 916171757v 

  නේමුනි ආරච්චචිලේ නදි ශාලිකා ලක්මාලි  847260246v 

  නේමුනි ආරච්චචිලේ සංජය ප්රසාද 912601889v 

  නේමුනි කංකානේලේ අලශෝකා සඳමාලි 918130772v 

  නේමුනි ශෂිකලා හංසනී ද ලසායිසා 905931253v 

  නයිදලාලේ ප්රීිකා දිල්රුක්ෂි 907773779v 

  නල්ල ල රුමලේ රසිකා තරංගනී 898461815v 

  නල්ල්ල රැම ලහ්ටිආරචිච්චලේ නදීකා ප්රියදර්ශනී 885401872v 

  නවරත්න මුදියන්ලස්ලාලේ නදීශානි චුරංගිකා 918511318v 

 නවරත්න මුදියන්ලස්ලාලේ ලර්ණුකා නවරත්න 198258500988 

  නාගසිංහ ආරච්චචිලාලේ කමලාකාන්ි රනවීර 198257600725 

  නාගහවත්ත මුදියන්ලස්ලාලේ චුරංග සාලිය 883400402v 

නානායක්කාර ගීගනලේ දුලිප ප්රසන්න 890953310v 

  නානායක්කාර වසංලගාඩ ලියනලේ උලේො ඉඳුනිල් කුමාරි 907320456v 

  නානායක්කාර විදාන ආරච්චචිලාලේ නිසංසලා මිහිරානි 897503441v 

නානායක්කාර සිපකඩුලේ  ල්ලිලේ ස්ටේබිලේ නිසර්ගි ලසේවන්දි අල්විස් 917931984v 
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  නානායක්කාර ලහ්ටි ආරච්චචිලේ සුලේධ ලක්මාල් 930991481v 

  නාමල් ලක්ොන්ත ලවදලේ 921572247v 

නායක නිච්චචි ගමලේ ඉලේො ලක්මාලි ප්රියදර්ශනි 199270801555 

  නාරන්ද ගමලේ චන්දිමා දිල්හානි 906761368v 

  නාහල්ලල කපුරාළලලේ සුලේධා ශ්්රිමාලි 945050632v 

  නාහල්ලල් කපුරාලලේ ිලරෝමි උදයන්ි 926670360v 

  නිලේො මදුොන් ලහ්ටිආරච්චචි 947741446v 

නිශ්ශංක මුදියන්ලස්ලාලේ සීර ප්රියදර්ශන නිශ්ශංක 892272581v 

  නුවන්ප්රිය සිමාල් ගලප ත්ි අමලදාරු 199304500510 

  ලනලුලේ මුදියන්ලස්ලාලේ දුලානි මංගලිකා  798313770v 

 ටබැදි ගමලේ ඉසුරුකා ලක්්ෂි ඩිලානි 905692275v 

   ටබැදි මුදියන්ලස්ලාලේ චුරිකා නදීොනි ඡයවර්දන 928580440v 

   ටබැදි මුදියන්ලස්ලාලේ දර්ිකා මිහිරානි 898424430v 

   ටබැදි මුදියන්ලස්ලාලේ බුදීක ප්රසන්න කරුණාරත්න 931530380v 

   ටබැදි මුදියන්ලස්ලාලේ හර්ෙණි නුවන් විලජ්රත්න 917370184v 

   ටබැදිවසේ ගලප ත්ිබදුලේ අලනෝඡා මධුවන්ි 908241371v 

 ටබැඳි මුදියන්ලස්ලාලේ අනූො ප්රියන්ි කුමාරි 908133790v 

   ටබැඳිලේ ඉඳුනිල් චුරංගනී සුලර්සිකා  908310136v 

   ිරණ ලහ්වලේ සුභාෙණි ප්රියදර්ශනි 898371565v 

   ිරණලේ මල්ලිකා උදයාංගනී 817161685v 

   නිප බංඩාර මුදියන්ලස්ලාලේ චුරංගි නිරාො ලසලනවිරත්න 817462529v 

   ඹහින්ලනලගදර විදාලනලාලේ රසිකා මධුවන්ි 896490087v 

   රණ ලහ්වාලේ නලයෝමා නදීො 865634064v 

   ලල ාත ලියනලේ ටෂිලා යසන්ිකා 945863455v 

   ලිහලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ ජයරත්න 197735104399 

   ලිහවඩන ආරච්චචිලේ ආලලාක ශ්්රී සේ ත් ල ලර්රා 933002365v 

   ල්ලියදලද ලගදර චාමර චන්දන ප්ලර්මදාස 931730347v 

   ල්ලියදලද ලගදර මලනෝරි ඉන්දිකා ප්ලර්මදාස 886553633v 

   සිඳු පියුමාල් කලන්සූරිය 932421836v 

   හලලේ අොනි ලක්මා 915033164v 

   ළඟසිං  ිරණලේ දිනූෙ ප්රදීප කුමාර 940543975v 

   ාඪිගමලේ හසිනි කනිේකා රණසිංහ 907851583v 

   ාලර් ලගදර ඉොනි මධුෂිකා ලසේවන්දි  947410326v 

   ාලර් ලගදර ලස්නානි අසංගිකා 937463030v 

   ාල සත්තේබිලාලේ ශාලික ලක්ොන් වික්්රම 933351882v 

   ැලලකටියලේ චමිකා මදුශානි විජිතනන්ද 905781545v 

   ැලෑන ගමරාල්ලාලේ ප්රියානි ප්රියන්ි ගුණලස්කර  908144481v 

  පිටදූව ගමලේ ලදාන් චමිලා මදුශානි  895573582v 

පිටවල ලගදර දේමිකා ලසන්ි මුනසිංහ 827342378v 

  පිටුේලප අචාරිලග ලදාන් පියුමි උලදිකා 916173750v 

  පිලිස් ලහ්වලේ චුරි දි ානි 877970299v 

  පීල්ලලාලේ දීපිකා රත්නසීලි 927700328v 
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  පුංචි ලහ්වාලේ  ලබෝධා පියුමාලි ල ලර්රා 926150863 V 

පුජ්්ය ලසවනපිටිලේ නන්දරතන හිමි 850462178 V 

  පුන්චිලහ්වාලේ දිලන්ො චන්දිමාලි ල ලර්රා 198057601067 

  පුේබලර් මුදියන්ලස්ලාලේ ශෂිකා මදුොනි ගමලේ 855960826v 

  පුේබාලර් මුදියන්ලස්ලාලේ ුොර දිලුේ ශාන්ත 892161410v 

  පුේබාලර් මුදියන්ලස්ලාලේ දිල්හානි තාරිකා 928383210v 

  පුේබාලර් මුදියන්ලස්ලාලේ විනීතා ප්රියදර්ශණී  888582401v 

  පුේ ා රංජිනි ගුණලස්කර 897211777v 

පූජ්්ය ගල්වල ාලර් විමලිස්ස හිමි 198510005056 

පූජ්්ය දැලිලේ අලනෝමදස්සි හිමි 902914412v 

පූජ්්ය පුස්බැදලද ලසෝමරත්න හිමි 870872372v 

  ල රුේබුලිය අුලකෝරලාලේ ලදාන් නිලූ මා දිමන්ි අුලකෝරල 938504172v 

  ලපදුරු ආරච්චචිලේ උදූලා නිල්මිණි 907811239v 

  ලපදුරු ආරච්චචිලේ පියුමි මධුොනි 199359600150 

  ලපදුරු ආරච්චචිලාලේ දිස්නා ප්රියංගනි 887261776v 

  ලපදුරුආරචිච්චලේ නයනා  ත්ම කුමාරි 878643941v 

  ලපරාලදණිලේ අුල හිමි 940954347v 

  ල ාුපිටියලේ නිලරෝො සදමාලි ල ාුපිටියලේ 896540904v 

  ල ාල්ගහ ලගදර ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ චුරිකා කුමාරි නන්දලස්න 918552421v 

  ප්රන්ගිලේ තනුජා සදමාලි පිරිස් 885684033v 

ප්රැන්සික්කු බදුලේ සංලර්කා මධුමාලි ප්ලර්මලාල් 877532631 V 

  බංඩාරනායක මුදියන්ලස්ලාලේ තක්ෂිලා නිල්මිණි කුමාරි 905493108v 

  බටලගාඩ මුදියන්ලස්ලාලේ ජනක සංජිව ප්ලර්මකුමාර බටලගාඩ 891233418v 

  බටලගාඩ මුදියන්ලස්ලාලේ නදීකා මධුශානි 945080558v 

  බටලගාඩ මුදියන්ලස්ලාලේ යමුනා ගයානි 886534736v 

  බටලගාඩ ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ චමිල මධුශංක 932972956v 

බණලේ වත්ලත් ලගදර සන්ධ්යා ශාන්ි කුමාරි ගුණිලක 867523529v 

  බණ්ඩාරනඩිලේ ලගදර නලවෝද්යා දිල්මිණි ිලකරත්න 946501816v 

  බතීගම ගේමාචාරීලේ ඉෙන්ිකා 878473027v 

  බත්තන මුදියන්ලස්ලාලේ ිළිණි චුරංගිකා කුමාරි 937422172v 

  බලල්ලවල බුදිකා චුරංග 922431817v 

  බසිනි වත්ලත් ලගදර නන්දනී අලේවික්්රම 855472368v 

  බාදන මුදියන්ලස්ලාලේ පුබුදුනී ඉසංකා බණ්ඩාර 935273021v 

  බාල ගමලේ ලරාොන් ප්රදීප ප්රියදර්ශන 940662028v 

  බැලගමලේ  මථා නිලරෝෂි ප්රනාන්දු  198867501672 

  බිනිලකෝණාර මුදියන්ලස්ලාලේ අසංක ප්රසාද සමරලකෝන් 892942200v 

බිනිලකෝනා්ර මුදියන්ලස්ලාලේ ලක්මිණි සුරවීර 198977602498 

 බුදධනායක චිත්්රලාලේ අලේො සුලර්ෂිණි 198882302710 

  බුදිකා ඉන්දීවරී කීරවැල්ල 945660112v 

  බුලත්සිංහලලේ  හර්ෙණි මධුවන්ි බුලත්සිංහල 925610712v 

  ලේරුලගාඩ ආරච්චචිලේ මධූො පියුමි ලේරුලගාඩ 948082888v 

  ලේලර්ගම විතානලේ අසිදු එොන් චුරංග 920192220v 
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  ලබාියතැන්න ගමරාලලාලේ සුගත් ප්රයන්ත කුමාර 822281397v 

  ලබෝගහ වත්ලත් ලගදර ුොරි ධේමිකා  838102727v 

  ලබෝගහවත්ලත් ලගදර ලලන්ි දසනායක 918592741v 

  ලබෝගහලවලලගදර සනත් බංඩාර 198934101720 

  ලබෝලප කංකානේලේ රුක්ෙලා උලදිකා  866430039v 

  මදුරපපුලි ලගදර සලරෝජනි කරැණාරත්න  887341508v 

  මදදුම ආරච්චචිලේ අනුත්තරා සඳමාලි 916673310v 

  මදදුමලේ ඉන්ද්රානි  875642170v 

  මදදමලේ නදිකා දිල්හනි 198853401535 

  මධුොනි විලජ්වීර ගුණරත්න 925660795v 

  මධූො ලනරංජි පිං ගමලේ  915400108v 

  මනුංග ආරචිචිලාලේ දේේකා කුමාරි මනුංග 888001530v 

  මනුංග මුදියන්ලස්ලාලේ අමිතා සුදර්ශනී එදිරිසූරිය 875791664v 

  මනලමන්ද්ර  ටබැදිලේ ශෂිකා සජීවනී 916960050v 

  මනලේන්ද්ර ඉලර්ො මල්ලිකා 817363849v 

  මනලේන්ද්ර්  ටබැදිලේ ගයානි වත්සලා කුමාරි 875413600v 

  මනිලමල් වඩු ගංගා ගීතාංජනී 836273761v 

  මන්ත්්රිස්වර රාජමන්ත්්රීලාලේ චාමරිකා ප්රියදර්ශනි 908112172v 

  මරද්රන ගමලේ ගයානි ඉන්දිකා 876191687v 

  මලවි අරච්චචිලාලේ උදයංගනී මංගලිකා කමැණිලක් 897071649v 

  මල්නයිදා මරක්කලලේ ආරියරත්න  197910800029 

  මහ ආරච්චචිලගදර කුමුදුනී ප්රියදර්ශණී මහ ආරච්චචි  896572490v 

  මහ බණ්ඩාර මුදියන්ලස්ලාලේ  ැුේ සත්සර 882654257v 

  මහගමලේ ශෂිකලා උදයංගනී 945413808v 

  මහබණ්ඩාර මුදියන්ලස්ලාලේ සුසන්ත සමන් කුමාර  199332703989 

  මහවඩුලේ චලමෝදි ජයන්ි ල ලර්රා 905183230v 

මහවත්ත ලකාඩිුවක්කුලේ නාලිකා චුරංගනී ලීලාරත්න 905964160v 

  මහවත්ලත් ලකාඩිුවක්කුලේ නදීො මදුමාලි  925520284v 

  මහවාසල විරලකාන් මුදියන්ලස්ලාලේ නිශාන් විරලකාන් 937080360v 

  මහලස්න්ගම නන්ද ිස්ස හිමි 870023251v 

  මහා ආරච්චචිලාලේ තක්ෙලා මධුොනි දමයන්ි  885392296v 

  මලහ්ෂිකා සුභාෂිණි අලේනායක 198853510049 

මාලගදර විතානලේ නදීකා ප්රියදර්ශනී 876080770v 

  මා ලගම කුමාරලේ නදිො දිල්රුක්ෂි 938402701v 

  මා ා මුදියන්ලස්ලාලේ නිල්මිණි ප්රියදර්ශනි දිසානායක 897011131v 

  මා ා ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ නිශා මුදිතානි කුමාරි. 836720415v 

  මාරපපුල්ලිලේ නිලරෝො ප්රියන්ිකා 947382500v 

  මාරසිංහ මුදියන්ලස්ලා්ලේ ිලානි නදීශා මාරසිංහ 895231460v 

 මාරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ දිලිනි භාේ්යා චන්ද්ලරස්න 916833180v 

  මාරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ සාමා මාරසිංහ 908030621v 

  මාරසිංහලේ නාලනී ශ්්යාමා මාරසිංහ 886901089v 

මාවැල්ලල් කංකානේලේ රසික ලක්මාල් 871860165v 
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මැණික් හිටි මුදියන්ලස්ලාලේ ඉොරා සඳමාලි වීරරත්න 199273702126 

  මැදිලවල මුදියන්ලස්ලාලේ හර්ෙණී ලක්මාලි ජයසිංහ  887602808v 

  මැදලදල ාළ ආරච්චචිලාලේ ිළිණි මධුො ප්රියන්ත 906021935v 

  මිනුකා මධුභාෂිනි විලජ්වන්ත වික්්රමසිංහ 936462146v 

  මිනුවේගමුවලාලේ අලනෝමා අයිආංගනී කුලසූරිය. 198250402431 

  මියුනදි පියරත්න 917483523v 

  මිරිහාගල්ල කංකානේලාලේ ලපශානි ඉමල්කා  937873425v 

  ීගම ලවල්ල ාලලේ නිමල්ශාන්ත 197915202056 

  ීගහලකාටුලව ලගදර මල්ලිකා කුමාරි 856902242v 

  ීගහයට ලගදර හසිත ුොන් විමලසූරිය 891161018v 

  මුණසිංලේ ලලනි ලක්මාලි 865732953v 

  මුණසිංහ ආරච්චචිලේ නදීකා ප්රියදර්ශනි 876102927v 

මුණසිංහ ආරච්චචිලේ මධුශංක දුමින්ද කුමාරුංග 903053143v 

  මුණසිංහ ආරච්චචිලලේ මංජරි  බසරා බංඩාර  945294353v 

  මුුකු්ටි කංකානේලේ මධූකා දිල්හානි 915152414v 

  මුුකුඩ ඇරච්චචි ශ්්රියානි ධර්මකීර්ි 198158504586 

  මුුකුමාරණ ලහ්වා ලතාණ්ඩිලාලේ හර්ෙණි ලක්මාලි 885042732v 

  මුුගල දුරයලාලේ අලේො මධුහංසි 936933572v 

  මුුවා දුරයලාලේ චමිලා දමයන්ි 837450403v 

  මුදිතා ප්රභා කුමාරි බාලසුරිය 858124085v 

  මුදුගමුව ලහ්වලේ චරිත් සජීව මුදුන්ගමුව 932052571v 

  මුදුනලකෝන් ලගදර චන්ද්රිකා ප්රියදර්ශනි 896302620v 

  මුප ලන් රල්රාලලාලේ මධුසංක ලක්මාල් විලජ්ලකෝන්  902311173v 

  මුහන්දිරමි මහ විදාන ආරච්චචිලාලේ මල්කාන්ි  787611435v 

  ලමරගල්  ලිහක්කාරලේ ප්රියංකා ප්රියදර්ශණී 887133344v 

  ලමරිඤ්ඤලේ අලසෝකා දමයන්ි 886132190v 

ලමරිඤ්ඤලේ ඇන්ජලිනා ප්රියදර්ශනී 906273829v 

  ලමාණරවාලන් තලාලගදර ඉලනෝකා ශෂිකලා  955282930v 

  ලමාණරවාලන් තලාලගදර ඉලර්ො නිමන්ිකා 896841572v 

  ලමාරපිටියලේ අනූෂිකා සදමාලි 199170900483 

  ලමාහමඩ් සිජාඋදීන්  ාිමා ෙහ්නා 936591540v 

  ලමාලහාමඩ් රිෆාඩ් ෆාිමා ඉෆාඩා 955780078v 

  ලමෝදරවාන ගමලේ දීපිකා ලසේවන්දි 928232549v 

  ඹ්වවිටි ගමරාලලාලේ ඉලනෝකා මල්කාන්ි 905141317v 

යකුන්නාලේ සුධේම හිමි 901824134v 

  යටගමලේ නිසංසලා සංඡිවනි 897283506v 

  යටිකල ගමලේ සුමිත්්රා 835210260v 

  යදලදහිලේ හසිතා හිමල්ෂිකාදර්ශණි ද සිල්වා 926562415v 

  යා ා මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රියන්ගනී සමන් කුමාරි බණ්ඩාර 895491055v 

  යුනාමුල්ලල් මුදියන්ලස්ලාලේ චාන්දනි ශ්්යාමලි 198254702045 

  යුනාමුල්ලල් මුදියන්ලස්ලාලේ දල්ෂීකා ලරාොනි ලකෝනාර 866023620v 

  ලයනාමුල්ලල් ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ිළණි මධුසංක චන්දුලස්න 922592381v 

  රංහවඩි දුරයලාලේ ලවලරානිකා උදයංගනි 946482110v 



 
 

22 
 

  රල් රාලලාලේ චමිලා ලර්ණුකා 805721260v 

  රල්රාල මුදියන්ලස්ලාලේ දිනුේකා නිශාන්ි බංඩාර 855810921v 

  රල්රාල මුදියන්ලස්ලාලේ නදිශා මිහිරානි 896980653v 

  රල්රාල මුදියන්ලස්ලාලේ ලහිරු දිල්කි කාංචනා ආරිය ාල 937783060v 

රල්රාල මුදියන්ලස්ලාලේ ශෂිකා මධුශානි රත්නායක 906401053v 

  රල්රාලලාලේ ගමලගදර සමන්මලි දිපිකා කුමාරි  938623872v 

  රල්රාළ මුදියන්ලස්ලාලේ චිත්්රා ප්රියදර්ශණී  897980924v 

  රණ වවද්යරත්න ලවදමිස්ත්්රිලාලේ ආශා ලක්මාලි  905642197v 

  රණුංග ආරච්චචිලේ නිලේො දිල්හානි 938050791v 

රණුංග ආරච්චචිලේ නිලරෝොන් චුරංග 199024701847 

  රණුංගලේ රුවනි දිමුිකා  885971504v 

  රණවර බණ්ඩාරලාලේ තලනෝජා සන්ධ්යා කුමාරි 938173206v 

  රණවීර ආරචිචිලේ ශකිලා හංසනී 937250479v 

  රණවීර ගමආරච්චචිලේ නිපුනි මධුෂිකා 938164410v 

  රණසිංහ ආරචිචි්ලේ නයනී නන්දිකා 927682079v 

  රණසිංහ උලදනි නිලරෝො 838574599v 

රණසිංහ මංජුලා ප්රියදර්ශනී 896620312v 

  රත්න  ිරණලේ ශ්්යාමලි ප්රියදර්ශනි 887543763v 

  රත්නායක ආරච්චචිලේ නදීශා සුභාෂිනි 907580504v 

 රත්නායක මුදියනලස්ලාලේ චුරිකා දිල්හානි රත්නලස්කර 936001076v 

රත්නායක මුදියනලස්ලාලේ ධනංජය සංජීව රත්නායක 853411353v 

  රත්නායක මුදියනලස්ලාලේ නිසන්සලා උදය කුමාරි 907851656v 

  රත්නායක මුදියන්ලසලාලේ චින්තා ප්රියදර්ශණි රත්නායක 895552976v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලලග ගිිකා සුබාිනි රත්නායක 199270402878 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලලග නිදර්ිකා නිලරෝෙණී 925831158v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලලේ දිමුු චුරංග 910111876v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලලේ දිලිනි සදලර්කා 887573042v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලග යලශෝධා සදමාලි 948220105v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ  නිලරෝෂි නයනිකා දිල්රුක්ෂි 927352397v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ  මලහ්ේ අසංක ධර්ම ාල 870050488v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ  යමුනා ජගත් ලාලනී රත්නායක 785341309v 

රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ අචලා සංජීවනි බංඩාර 

 

906991390 V 
 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ අනුර සාන්ත 933202020v 

රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ අනුෂිකා ලක්මාලි රත්නායක 895551341v 

 රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ අනූො තරංගනී බණ්ඩාර 946991090v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ අපසරා ලසවිවන්දි 896972820v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ අමිතා කුමාරි දයාරත්න 198466600135 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ අශානි ඉදුනිල් රත්නායක 937143010v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලනෝකා සුරංජි රත්නායක 199083411694 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලනෝකා සුරංජි රත්නායක 837713927v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉන්දික අමිල සංජිව 903522011v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලා්ලේ ඉන්දික සමි ත් ගුණරත්න 902282122v 
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  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉන්දිකා සමන් කුමාරි 867920463v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉන්ද්රානි සදමාලි රත්නායක 897122154v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො උදුලානි රත්නායක 896380516v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො කුමුදුනි රත්නායක 887522707v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො ප්රයදර්ෙනි රත්නායක 905802445v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො මධුසංකා. 867572120v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො ලක්මාලි කරුණාරත්න 916760388v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉසංකා සුභාෙණි 845361088v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ උසිත චන්දික රණුංග 923183965v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ එරංගා ප්රියදර්ශනි රත්නායක 897432722v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ එරන්දික විලනාදනි 877912809v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ කාංචනමාලා සමන්මලී  847883294v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ගයානි නිසංසලා  918651489v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ගයානි සාගරිකා රක්නායක  19818165013v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චුරංග ශ්්රීනාත් රත්නායක  931810480v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චන්දිමා ලක්මාලි 927293226v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චන්දිමා වසන්ි කුමාරි 896011693v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චමරි එරන්දි අලේරත්න  905834274v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චමරි නිලුශා රත්නායක 878241827v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චමරී ලක්මාලී රත්නායක 866570620v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චමරී ශාමිකා රත්නායක 886121539v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චමින්ද ජගත් කුමාර රත්නායක 832670154v 

රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චමිර වසන්ත උදය කුමාර 870440200v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චේපිකා දිල්රුක්්ෂි ජයසිංහ  898501663v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චානක රුවන් ධර්මලස්න 891652585v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චාන්දනි රත්නායක 895950530v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චාමර දයාශාන්ත 902514287v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චිත්්රා තරංගනී 848151955v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ චිත්්රා ුොරා කුමාරි 199073200723 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ජයනි මලහ්ෂිකා 946490547v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ තක්සලා සජීවනී ගුණරත්න  865782217v 

රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ තමරා කුමාරි සිරිවර්ධන 198062301681 

රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ තමරා සුලදිකා 837450543v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ තරිදි දිලන්ෂිකා පියලස්න 925233668v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ තරිදු ලක්මාල් විජය බංඩාර 941092446v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ිලිනි එරන්දිකා දිලල්න්ද්රි 918273301v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ දමයන්ි කුමාරී ගුණරත්න 816294088v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ දමයන්ි රත්නායක 905012045v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ දේමිකා ප්රියදර්ශනී 907641287v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ දි ල් සදරුවන් 941902464v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිපිකා සමන්මලී 935811651v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිලානි පුේ කුමාරි 898371360v 
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  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිලුක්ෂි මධුෂිකා  925710253v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිලුෂි රුක් ්ෂිකා  836542843v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ දීපි ධනංජනී 887291578v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ දීපිකා මධුශානී 937623518v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ දුලාංජනී ලර්ණුකා 198965501574 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ දුොනි නිලුකා රත්නායක 895691461v 

 රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ධනුේක සඳරුවන් රත්නායක  932200155v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ නදුනි නිමල්කා 876201224v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ නයනජිත් ප්රියංකර 871812845v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ නිරූ මා සංජීවනි ලංකා 947392905v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ නිල්මිණි ප්රියදර්ශනී  887592403v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ නිවන්තක නාමල් රත්නායක 911212080v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ නිශාී අපසරා අලේසිංහ 895522996v 

රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ නුලදශා 785621719v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ නුවන් කිත්සිරි 199229801418 

රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ  දමිණි අනුරුදිකා කුමාරි  816090601 V 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ  දමිණි දමයන්ි රත්නායක  856511065v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ පියුමි දිලනල්කා රත්නායක 935014174v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ පියුමි ශෂිකලා රණුංග 898253228v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ පුර්ණිකා නලවාදනි 906462370v 

රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ පුේ කාන්ි කුමාරි  868052414 V 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රිතී ලක්සිරි කුමාර 921382227v 

රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රියන්තා මැණිලක් 908341694v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රියන්ි මල්ලිකා ප්ලර්මරත්න 887162093v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රියන්ි රත්නායක 198363901713 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ මදුෂිකා ලසේවන්දි රත්නායක  938402531v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ මදූෂිකා මදුමාලි   938252645v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ මධුමාලි චුරිකා ධර්මදාස  906510391v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ මලන්ො චුරංගනි රත්නායක 926863320v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ මලනෝො ශලිනි 937682158v 

රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ මාලනී රත්නායක 866010773v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ මින්දිකා කුමාරිහාමි 837500419v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලේනකා පුේ කුමාරී 946040223v 

රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ රසික කුමාර 901852111v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ රසිකා දිල්රුක්ෂි 886152833v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලක්මිණි ලක්මාලි 878200993v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ලක්ෂිකා කුමාරි රත්නායක 908060318v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ වත්සලා ශාලිකා  රත්නායක 918371001v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශෂිකලා සංදී නී  907941256v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශෂිකා හිමාලි රත්නායක. 867012559v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශානිකා දමයන්ි රත්නායක  198781702779 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශානිකා මදුොනි 937680856v 

රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සංජීවනී ජයලතා බණ්ඩාර 897622165v 
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  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සංධ්යා අනුරුදිකා  රත්නායක 838313507v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සකුන්තලා අලබසිංහ 897400782v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සද ානී රත්නායක 866272344v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සනත් සමරසිංහ රත්නායක 903031115v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සන්ද්යා ඉලරෝෙනී 945671343v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සන්ධ්යා කුමාරි  886602960v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සන්ධ්යා කුමාරි රත්නායක  955103475v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සඳමාලි සංඡිවනි රත්නායක  848443018v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සමන්  දම කුමාර  910941275v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සමන්ිකා ධනංඡිනි 935010691v 

රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සමිතා රන්මලී රත්නායක 897341018v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සුජාතා කුමුදිනී රත්නායක 198157402109 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සුධර්මා දමයන්ි  808411989v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සුලන්ත්්රා සංජීවනී  198968400622 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සුපුන් මලනෝජ් ප්රියදර්ශන 883201850v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සුභානි පුේ  කුමාරි  946110736v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සුරංඡි ප්රියදර්ශනි 877650502v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සුලර්ඛා පුේ ාංජලි 907211371v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ හශංක ඉදුනිල් රත්නායක 932242338v 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ හිමාලි ඉොර ගුණරත්න 199364601555 

  රත්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ හිරාන් සංජිව කුමාර 911140462v 

  රත්නායක මූදියන්ලස්ලාලේ ලලිතා කුමාරි 797280836v 

  රන්  මුදලිලේ චන්න ඉොර  ලුවිල 922831203v 

  රන්කදු  ්ටලලේ සිරිලස්න නිලරෝො දිල්රුක්ෂි  926691929v 

  රන්ලතාට බණ්ඩාරලාලේ තනූජා දමයන්ි කුමාරි 865674155v 

  රන්ලදාඹලේ ලකෝෂිලා රාවන්ි 885954553v 

  රන්මන්ඩයලාලේ ප්රදී ා ප්ලර්මලතා 895940470v 

  රන්සලු ලපඩිලාලේ නීලක සේ ත්  ැුේසිරි 932821303v 

  රේබණ්ඩා ආරච්චචිලේ ිලිණි සාරංගා අමරසිංහ 906640759v 

  රේබණ්ඩා ලදවලේ නිලූ ා ප්රියන්ි  837533970v 

  රේබණ්ඩා ලදවයලාලේ නදීකා චන්ද්රකාන්ි 896340387v 

  රේබණ්ඩා ලදවයලාලේ මාලනල් කුමාරි 936582648v 

  රේබණ්ඩා ලදවයලාලේ සුලලෝචනා ඉදුනිල් කුමාරි  876960150v 

  රේබන්ඩා ලදවයලාලේ චාන්දනී දමයන්ි 895030910v 

  රේමන්නා ආරච්චචිලේ චලමෝදි මධුකා අමරසිංහ 938311242v 

  රඹුක්වැල්ල මුදියන්ලස්ලාලේ මධුසංඛ රඹුන්වැල්ල 901502404v 

  රයිගම ලකෝරළලේ ක්්රිොන්ි නිමාලිකා ලපමරත්න 198178804784 

  රාඡ ක්ෙ ආරච්චචිලේ බුදික නුවන් මංගල 901571503v 

  රාඡ ක්ෙ ආරච්චචිලාලේ චන්දිමා දමයන්ි 887471606v 

  රාඡ ක්ෙ කංකානේලේ  ත්මි උලදනිකා 198968300783 

  රාඡ ක්ෙ කරුණාසුන්දරලාලේ තරංගා උදයංගනී රාඡ ක්ෙ  898101584v 

  රාඡ ක්ෙ  ිරන්නැහැලාලේ කුමුදිනි ිලරාී රාජ ක්ෙ. 878222083v 
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  රාඡ ක්ෙ මුදියන්ලස්ලාලේ කාංචනා ගීත්මාලි 888281037v 

  රාඡ ක්ෙ මුදියන්ලස්ලාලේ චන්දිකා රේ්යා රාඡ ක්ෙ  198086202785 

  රාඡ ක්ෙ මුදියන්ලස්ලාලේ ඡීවා අමාලී රාඡ ක්ෙ 888204105v 

  රාඡ ක්ෙ මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රසන්න ඡනක බංඩාර රාඡ ක්ෙ  923252622v 

  රාඡ ක්ෙ මුදියන්ලස්ලාලේ හසිතා මධුශංක ඡයරත්න 199222303136 

  රාඡ ක්ෙ වත්ලත් විදානලාලේ ඉසංකා මධුභාෂිනි රාඡ ක්ෙ  955040279v 

  රාඡ ක්ෙ වත්ලත් විදානලාලේ ස්ධ්යා කුමාරි රාඡ ක්ෙ  825492070v 

  රාඡ ක්ෙ වත්ලත් විදාලනලාලේ චමිලා ප්රියදර්ශනී 907690920v 

  රාඡ ක්ෙ වාසල මුදියන්ලස්ලාලේ අමිලා අලේසිංහ ීගහවත්ත 896122029v 

  රාඡ ක්ෙ සමරසිංහලාලේ දිල්කා මල්කාන්ි කුමාරි 845020728v 

  රාජකරුණා සමරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ඉන්දිකා සංජිවනි සමරසිංහ 867693700v 

  රාජකරුනා සමරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ නදීකා ලක්මාලි ජයවර්ධන 867800573v 

  රාජ ක්්ෙ ආරච්චචිලාලේ නලයෝමි මාලනල් ප්රියංගිකා 906792915v 

  රාජ ක්ෙ කරුණාසුන්දර ලදවලයාලේ එරන්දි සදමාලී රාජ ක්ෙ 199168101608 

  රාජ ක්ෙ ජයරත්න වන්නි උන්නැලහලාලේ නදුන් ප්රසාද කුමාර 942550782v 

  රාජ ක්්ෙ ජයරත්න වන්නිඋන්නැහැලාලේ ධේමිකා කුමාරි රාජ ක්්ෙ 775300469v 

  රාජ ක්්ෙ ලදවලේ දිපිකා උදයංගනි රාජ ක්්ෙ 938300550v 

  රාජ ක්ෙ ලදවයලාලේ පියුමි නිසංසලා 936552773v 

  රාජ ක්ෙ ලදවයලාලේ ප්රලබෝධා මධුරංගනී අලේො රාජ ක්ෙ 945060514v 

රාජ ක්්ෙ ලදවයලාලේ රසිකා සුදර්ෙනී රාජ ක්්ෙ 875223070v 

  රාජ ක්්ෙ ලදවයලාලේ ලක්්ේමිකා ප්රියදර්ශණී රාජ ක්්ෙ  945490748v 

  රාජ ක්ෙ  ිරන්නැහැලාලේ ලක්ෂිකා නිේමි රාජ ක්ෙ 898431614v 

  රාජ ක්ෙ මුණසිංහ ලදවයලාලේ නාලක ප්රදීප කුමාර  843204430v 

  රාජ ක්ෙ මුණසිංහ ලදවයාලාලේ චින්තක රැවන් මධුසංඛ විලජ්ුංග 892021031v 

  රාජ ක්්ෙ මුදියක්ලස්ලාලේ රංගා චුරංගනී රාජ ක්්ෙ  897990172v 

  රාජ ක්්ෙ මුදියන්ලස්ලාලේ උලපක්්ො සමන්ි  907000788v 

රාජ ක්ෙ මුදියන්ලස්ලාලේ දිල්හානි ප්රදිපිකා රාජ ක්ෙ 875761498v 

  රාජ ක්ෙ මුදියන්ලස්ලාලේ නිලරෝෙනි රාජ ක්ෙ 855993112v 

  රාජ ක්්ෙ වත්ලත් විදානලාලේ චමිලා චන්ද්රිකා කුමාරි  886051310v 

  රාජ ක්ෙ වත්ලත් විදානලාලේ නදීරා මංගලිකා ධර්ම ාල  827041386v 

  රාජ ක්ෙ වත්ලත් විදානලාලේ රංගා ක්්රිොණි 885881653v 

  රාජ ක්්ෙ වත්ලත් විදානලාලේ රශ්මි හංසිකා රාජ ක්්ෙ  915350836v 

  රාජ ක්ෙ වත්ලත් විදාලනලාලේ අනූො දිල්රුක්ොනි රාජ ක්ෙ 885040730v 

  රාජ ක්ෙ වත්ලත් විදාලනලාලේ නදීකා ලහ්හාලි රාජ ක්ෙ 898191184v 

  රාජ ක්්ෙ වාසල හිටිහාමිලාලේ චාුර්යා ප්රීිමාලි 915452884v 

  රාජ ක්්ෙලේ චාන්දනී පුේ ා කුමාරි  867833803v 

  රාජ ක්ෙලාලේ ඉලරෝො සදමාලි  876220130v 

  රාජ ක්ෙලාලේ නිලරෝෙණ ප්රදීප අසංක 880341910v 

  රාජරත්න මුදියන්ලසලාලේ ලහිරු අනිල් කුමාර 883360699v 

  රාජරත්න මුදියන්ලස්ලාලේ ශ්්රියානි රාජරත්න 806082511v 

  රාදලේ ක්්රිොන්ත සිරිලස්න  198907004824 

  රාදලේ සිතා චාන්දනී  937721790v 

  රාමනායක මුදියන්ලස්ලාලේ රංගා මදුවන්ි 928621650v 
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  රාමසිංහ විඡිතා මධුමාලි 895573396v 

  රැවන් ප්රසාද ලස්දර 921462484v 

  රුබසිංහලේ තාරක මදුරංග නයනජිත්  922051950v 

  රුවන්  ිරණලේ දිනූො ලසන්ි 825982043v 

  රුවන්මුනිලේ රුවිනි ගීතාංජලි  198961800665 

  රූසියන්ලන්ලවල ලගදර දිසානායක මුදියන්ලස්ලාලේ සුලන්ත්්රා මල්කාන්ි 198967901095 

  ලක්මිණි සුලර්ො රුවන්පුර 906701111v 

  ලක්්ෙ මුදියන්ලස්ලාලේ ගයානි මංජුලා සංජීවනී 937980841v 

  ලබුහැවලන් ලගදර චුරිකා මදුශානී කරුණාරත්න 917590338v 

  ලමා ගමලේ විස්නා ලක්මාලි 198959300148 

  ලමාලහ්වාලේ අයිරාංගනී ද සිල්වා 887091277v 

  ලසන්ිකා ප්රලබෝිනී ලසනරත් අලබගුණවර්ධණ 926780352v 

  ලාලනි වසන්ිකා ලහ්ටිආරච්චචි 868572272v 

  ලිදමුලලේ ඩයනා හර්ෙණී ද සිල්වා 878450922v 

  ලියන ගමලේ ිලිනි නිසංසලා  937263163v 

  ලියනලේ මලනෝඡා ප්රියදර්ශනි 877964051v 

  ලියනලේ මිහිරි ප්රබුදිකා අභයවර්ධන 855261812v 

  ලිහිණිකඩුවලේ ලගෞෙනී තාරකා ලිහිණිකඩුව 886241941v 

  ලලාකු ගලප ත්ිලේ චානක මධුරංග 913563867v 

  ලලාකු තාඹුගල රාළලාලේ රශ්මි නිසංසලා ලසේවන්දි 937923015v 

  ලලාකු ලහ්වාලේ සුරංගි ඡයමාලි ලහ්වාගම  897352257v 

  ලලාකුමුහන්දිරේලාලේ දිනුො නිලංගනි විලජ්රත්න 857932102v 

  ලලාකුමුහේදිරලාලේ දිලන්ේ සමන්ිලක 860711435v 

ලලාකුරාලලාලේ ලදාන් සුලර්ඛා සුදර්ශනී කරුණාරත්න 928600807v 

ලලාකුලහ්ටි හරුමා තන්ිරිලේ ලක්මාලි ජිලන්න්ද්රානි 905233408 V 

  ලලාෂිකා දිල්රුක්්ෂි දලුවත්ත 887452466v 

  වටරැක ලියනලේ ුොර 881611309v 

  වඩිගාවලේ වාසනා චුරානි  905442791v 

  වඩුලේ නිලේො නිලංගනී වීරසූරිය  905766238v 

වුකාරලේ දිලූ ා මනමිහිර 905832700v 

  වුදුර ඕමාලි ජයලංකා  198362401185 

  වත්ලත් විදානලාලේ දිලන්ේ සඳරුවන් විලජ්රත්න 940110696v 

  වනසිංහ මුදියන්ලස්ලලේ තානුකා චුරි මලහ්ිකා 938031630v 

  වනසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ අචිනි රුක්මාලි වනසිංහ 198754702224 

  වනසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ඉසුරු ශෂි ප්රභා වනසිංහ 905521888v 

වනසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ උපුල් ශාන්ත කරුණාරත්න 900520872v 

  වනසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ගීතා ඡයන්ි වනසිංහ 198181803965 

  වනසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ චන්ද්රා කුමාරිහාමි 197669100696 

  වනසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ චාන්දනී සන්ද්යා කුමාරි 907132170v 

  වනසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ නදිො එරන්දී වනසිංහ 916180195v 

  වනසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ නිලේො මධුවන්ි 897492440v 

  වනසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ සුජීවා ලක්මාලී වනසිංහ 937992599v 
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  වනසිංහ සමරලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ චන්දන බණ්ඩාර 913253507v 

  වනසුරිය මුදියන්ලස්ලාලේ තනූඡා දිල්රුක්ෂි 876193949v 

  වන්නකුරාල නිශෘන්ත උදය කුමාර 198908910019 

  වන්නි ආරච්චචි කංකානේලේ රසිකා සුභාෙනි 946933317v 

  වන්නිආරචිචිලාලේ ලදවිකා චන්දන කුමාරි 905041860v 

  වන්නිසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො ලස් ාලිකා වනසිංහ 905281070v 

  වන්නිසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ සන්ධ්යා කුමාරී ප්රියදර්ශණී  895711519v 

වන්නිසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ සඳමාලි වන්නිසිංහ 897690500v 

  වන්නිසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ස්වර්ණා මල්කාන්ි 926241850v 

  වන්නිලස්කර මුදියන්ලස්ලාලේ නලවෝදනී ලසලනවිරත්න 788341660v 

  වයසලකාන්ඩ මුදියන්ලස්ලාලේ යලශෝධා රසාංගි බණ්ඩාර  885290787v 

  වයසලකාන්ඩ මුදියන්ලස්ලාලේ හසන්ි දිල්රුක්්ෂි බණ්ඩාර  935581940v 

  වරකාලවල මුදියන්ලස්ලාලේ රුවන් චාමර වීරසිංහ 921880413v 
වරුසපල රුම ගුණිලක ඒකනායක මුදියන්ලස්ලාලේ ශාමින් නිවන්ි 
ඒකනායක 875831356v 

  වර්ණසූරිය  ටබැදිලේ ඉන්දිකා සමන්ි වර්ණසූරිය 197760103110 

වර්ණසූරියලේ ලදාන් දිනූො ලසේවන්දි ගමලේ 908043049  V 

  වලකඩලේ තනුජා දමයන්ි  197774501472 

  වලිමුණිලේ ශානිකා තරංගනී 895763012v 

වලිමුනිලේ චමල්කා නිශාන්ි 896103148v 

  වල්ල ාල විතානලේ සාලිකා ලක්සානි 876533359v 

  වලළ්ලබාඩ විලජ්සිංහලාලේ රසිකා ජයලස්කර 958001142v 

  වාරන්ත දුරයලාලේ කමනී ධේමිකා ඡයවීර 198074601575 

  වාරියපල රුම අපපුහාමිලාලේ ඉොන් දිනුජ 931021168v 

වාසලවන්ි මුදියන්ලස්ලාලේ රජිත් ප්රසංක 901982279v 

  වැදලවල මුදියන්ලස්ලාලේ නිලේො රසාංජලි 926564110v 

  වැදිලවල මුදියන්ලස්ලාලේ ඉොරා සඳමාලි 946130940v 

  වැදිලවල මුදියන්ලස්ලාලේ දිනුො ලක්මාලි චන්ද්ර ාල. 907290956v 

  වැදිලවල මුදියන්ලස්ලාලේ සුමිත්්රා නයනාංගනී 945700130v 

  වැලිමන්නලාලේ ප්රියන්ි සුසිත කුමාරි 198870801875 

  වැලිවත්තලේ ්්රිලීෂියා මල්කාන්ි 198968100499 

  වැල්ලවත්ලත් සමරසිංහ ආරච්චචිලේ චරිත් ප්රියංකර 913020871v 

  වැලේ ගේමලහ්ලාලේ අසංකා මධුවන්ි 956231035v 

  වැලේගේලහ්ලාලේ බුදිකා ජයමාලි 198167204201 

  වෑලක්යලාලේ ලංකා කාන්ි අලේසිරි 886243650v 

  වෑපිටියලේ ඡීවනී හසන්ිකා මධුදර්ි 198270904005 

  වික්්රම ආරච්චචිලේ උලපක්ො ශ්්යනදී 918231129v 

  වික්්රමසිංහ ආරච්චචිලේ මධුො හසිනි 867780955v 

  වික්්රමසිංහ ආරච්චචිලාලේ කල්්යානි වික්්රමසිංහ 808653842v 

  වික්්රමසිංහ ආරාච්චචිලාලේ ඉෙංකා හර්ශනි 917573875v 

  වික්්රමසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ චුරිකා සදමාලි වික්්රමසිංහ  885531750v 

  වික්්රමසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ දිනූො සංඡීවනි 935850240v 

  වික්්රමසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ දිමුු සඳරුවන් වීරලකෝන්  873032944v 
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  වික්්රමසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ මධුසංඛ සංජිව වික්්රමසිංහ 920850383v 

  වික්්රමසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ලසන්ි උදයංගනි වික්්රමසිංහ 895390542v 

  වික්්රමසිංහ ලන්දලේ එරංගි චානකී චුරංගි වික්්රමසිංහ  937981694v 

  විඡමුණි ආරච්චචිලේ චලනි එරංගිකා 896534106v 

  විලඡලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො කුමාරි විලඡලකෝන් 948431211v 

  විලඡලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ දිස්නා ප්රියදර්ිනි 197767701819 

  විලඡරත්න ගමලේ කල්්යානි ප්රියදර්ශනී විලඡරත්න  908110226v 

  විලඡරත්න මුදියන්ලස්ලාලේ ගංගා නිල්මිණි ිලරෝමා 198467101627 

  විලඡ්ුංග මුදියන්ලස්ලාලේ නදීකා කල්්යාණි විලඡ්ුංග 865231881v 

  විලඡ්ුංග මුදියන්ලස්ලාලේ නදීකා විලඡ්ුංග 198171700919 

  විලඡ්න්ද්ර වඩුලේ අනිල් ප්රියන්ත බන්ඩාර 197932100710 

  විලඡ්රත්න මුදියන්ලස්ලාලේ අශංක ලනරංඡන් ගුණලස්කර 930743852v 

  විලඡ්සිරි වික්්රමලස්කර චුරිකා විලඡ්සිරි වික්්රමලස්කර 906571188v 

  විලඡ්සුන්දර මුදියන්ලස්ලාලේ මධුශානි චලමෝදිකා විලඡ්සුන්දර  896893165v 

  විජමුණිලේ ඥාිකා රුවිරා රුවන්ගනී  198467501408 

  විජමුනි දුරලේ නුවන් දිලන්ො  199269310020 

  විජමුනිලේ චුරිකා නදීශානී 917650241v 

  විජමුනිලේ ලනල්කා අමාලී  198268803952 

  විජිනි ඩිල්හාරා ීලගාඩ 928172945v 

  විලජ්ලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ දිලන්ේ වසන්ත විලජ්ලකාන් 932350408v 

  විලජ්ලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ මදුො නුවන්ි විලඡලකෝන්  898441199v 

  විලජ්ලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ ලාවන්යා ලසේවන්දි  945973684v 

  විලජ්ුංග මුදියන්ලස්ලාලේ කමල් ඉන්දික බණ්ඩාර 893100601v 

  විලජ්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො සඳමාලි විලජ්රත්න 927711095v 

  විලජ්රත්න මුදියන්ලස්ලාලේ දීපිකා ප්රියදර්ශනී  948331179 V 

  විලජ්සිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ලර්ණුකා 917652317v 

විලජ්සිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ලර්ණුකා දමයන්ි 868610700v 

  විලජ්සිංහලේ ධේමික සදමාලි  927332124v 

  විලජ්ලස්කර කංකානමිලේ ප්රසංගිකා ලක්මාලී 198773703088 

  විතාන ආරච්චචිලේ මිහින්ද්රා පියුමාලි අමරසූරිය 907894614v 

  විතාන ආරච්චචිලාලේ පූර්නිමා ප්රියන්වදා මදුමාලි  199165301281 

  විතාන  ිරණලේ ජුලිකා  ිරණ 898342042v 

  විතානලේ ලදාන් ජයාන් ලක්මාල් 940950538v 

  විතාරණලේ ිළිණි නිසංසලා 897472600v 

  විතාරණලේ ලසන්ි සඳමාලි විතාරණලේ 926393340v 

  විදාන ගමලේ සුපුන් ලක්මාලි 937010982v 

  විදානගමලේ ෙර්මිලා දිල්හානි මැණිලක් 938461139v 

  විද්රනගමලේ නිමාලි කාංචනා 846084380v 

  විපුල් ගමලේ නිසාමි සදලර්කා අනූො විමලුංග 937823568v 

  විරලකෝන් ආරච්චචිලාලේ ඉදුරංග කුමාර ජයසුන්දර 890721664v 

  විරපපුලි්ලේ අසංක ප්රදිප ජයසුරිය 891523190v 

  විරවිලගමලේ ලේනකා චුරංගනී 897462435v 
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  විරසිංහ කුඩාසමන්දලාලේ ගීිකා නිල්මිණි වීරසිහ 198983800033 

  විරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ උදයන්ි නිමාිකා 198867802055 

විරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ දීපිකා උදයංගනී වීරසිංහ 897912791v 

  විරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ පුර්ණිමා ලසේවන්දි 915530400v 

  විරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ොනිකා සදමාලි 917261989 V 

  විරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ලස්නක විරසිංහ 903542543v 

  විලල්ලගාඩ ලියන ආරච්චචිලේ ඉලරෝො ලියනආරචිචි 898451887v 

  විසුන්දර ලදවයාලාලේ චන්දිමා ස්වර්නමාලි කරුණාරත්න 199259403274 

  විසුරාි ි රාජකරුණා  ටබැඳිලේ ලදවිකා මදුොනි වීරසිංහ 906370760v 

  විස්සුන්දර මුදියන්ලස්ලලග නලවාදනි විස්සුන්දර 898381943v 

  වීරලකෝන් ආරච්චචිලේ සුලන්ත්්රා රංජනී 815680715v 

  වීරලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ දර්ශනී වීරලකෝන්  846063838v 

  වීරලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ නිලරෝො සදමාලි වීරලකෝන්  906610221v 

  වීරලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ සුසන්ත ප්රසංග වීරලකෝන් 820172086v 

  වීරක්කු්ටිලේ දිමුු සදකැලුේ 912050912v 

  වීරවර්ණ නිලවීර රේ ටබැදලේ ඉමල්ක උලදන ලත්ජන නිලවීර 923162631v 

  වීරවර්ධන විඡිනි සදලර්ඛා ද සිල්වා 935520606v 

වීරසංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ජානක චන්දන කුමාර වීරසිංහ 861940144v 

වීරසිංහ ආරච්චචිලේ මලනෝජා  දමිණී 865613571v 

  වීරසිංහ ආරච්චචිලාලේ දර්ිකා නිරංජනී 198677504350 

වීරසිංහ මුදින්ලස්ලාලේ නිලරෝො සඳමාලි වීරසිංහ 885231624v 

  වීරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ නිල්මිණි චන්ද්රිකා වීරසිංහ 878303970v 

  වීරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රදීප නිස්ශන්ක වීරසිංහ 198702103255 

  වීරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ රුවනි ප්රදී ා ලක්මාලි 906890950v 

  වීරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ සජිත් ලේනක ජයනාථ 932182645v 

  වීරසිංහ ලියනලේ මිහිරාණි මධුමිකා  928413152v 

  වීරසිංහලේ ඉලර්ෂිකා විජයාංගනී 918422498 V 

  වීරසුරිය මුදියන්ලස්ලාලේ තක්ෂිලා වඡිරානි කරුණාරත්න 895612561v 

  වීරසූරිය ආරච්චචිලේ අමාලි රසාදරි වීරසූරිය  927401274v 

  වීරලස්කර මුදියන්ලස්ලාලේ මදුෂිකා ලක්මාලි 925720763v 

වීරලස්කර මුදියන්ලස්ලාලේ සුනිල් ශාන්ත වීරලස්කර 198732631567 

  වීරලහ්න්ලේ ඉලනෝකා සංජීවනී 906233258v 

  ලවඩිපපුලි ආරච්චචිලේ විමලා වීරසිංහ 198958002301 

  ලවඩිසිංහ මුදියලස්ලාලේ ජානක කසුන් මදුරංග 880704966v 

  ලවත්තසිංහ ආරච්චචිලාලේ ිලරෝමි නිසංසලා, මධුවන්ි 907012735v 

  ලවලදලව ගේ අචාරිලේ ඉන්දික පුේ  කුමාර 802360924v 

  ලවලල් වත්තලේ නිලුකා මධුශානි අමරසිංහ 868391790v 

  ලේකැටියලේ ඉලර්ො ප්රියදර්ශනි 936872298v 

ලේ තඉර කංකානේලේ නිලරාශා ලසේවන්දි 198953000578 

  ශාලිකා ලක්මාලි අලේලුණලස්කර 927501627v 

  ශ්්රිමතී දහනායක 928333388v 

  සජනි  විත්්රා ලංකාපුර 925232270v 
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  සජිත් නිලරෝෙන් වනසිංහ  931911724v 

  ස්ටමිබි ඉොරා චුරංගි  918421289v 

  සදුනි දිල්හාරි ලදසිනි විලජ්නායක  946533050v 

  සන්දරලස්කර ආරච්චචිලේ නිශාන්ත රංජිත් කමාර 922112371v 

  ස රමාදු මායාදුන්ලන් අපපුහාමිලාලේ ලදාන් දිළිණි චේපිකා මායාදුන්න. 938003289v 

  සපුගහ වත්ලත් තරංග නුවන් විරසිංහ 901772584v 

  සභාරත්න රන්ි රන්මලි අත්තනායක 199351302746 

  සමරලකාන් මුදියන්ලස්ලාලේ අඡන්තා ලක්මාලි 897820188v 

  සමරලකෝන් ජයසුන්දර මුදියන්ලස්ලාලේ ගයානි ලර්ණුකා දමයන්ි 908140150v 

  සමරලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ ප්ර්දී ා නදීොනි බංඩාර 918040692v 

  සමරලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ මාලිකා ප්රියදර්ශනි  937791810v 

  සමරලකෝන් මුදියන්ලස්ලාලේ ලසෝමාවතී. 795680659v 

  සමරක්ලකාඩි ආරච්චචිලාලේ රජිත ලක්ොන් 921521030v 

  සමරණායක මුදියන්ලස්ලාලේ ඉදුනිල් හන්සනී කුමාරි 907571300v 

  සමරවික්්රම විදානගමලේ කළණි ප්රසාදිකා සමරවික්්රම 926331388v 

  සමරවීර  ටබැදිලේ සමෘදී ලකෞෙල්්යා 916912226v 

  සමරසිංහ ආරචිචිලේ නලමෝදා රුවිශානි සමරසිංහ 937642121v 

  සමරසිංහ ආරච්චචි්ලේ නිසංසලා රුවන්මලි 887420580v 

  සමරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ චන්ද්රකා ප්රියදර්ශණී 937572468v 

  සමරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ නිල්වලාලේ භාේ්යා සමරසිංහ 917570221v 

  සමරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රදී ා සුදර්ශනි සමරසිංහ 877371441v 

  සමරසිංහ මුදියන්ලස්ලාලේ රන්දිමා ොමලි සමරසිංහ 885212239v 

  සමරලස්කර ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ සීර ඡිවන්ත සමරලස්කර 903182288v 

  සීර මධුසංඛ ඒකනායක  892724644v 

සරනි ශෂීප්රභා හබරාදූව 928101355v 

 සාමසුන්දර මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො පුේ කුමාරි සාමසුන්දර 907360490v 

  සාමසුන්දර මුදියන්ලස්ලාලේ ශ්්රීමලී සසලංකා කරුණාරත්න 897131170v 

සායක්කාර සුලේධ සඳරුවන් 910670344v 

  සාරංග සදමාලි කරුණාසිංහ  945020180v 

  සැතල නලේ අපපුහාමි රාළලාලේ දිලිනි සුගන්දිකා මධුමලි 886640943v 

සිංගන්කු්ටිආරච්චචිලේ ආනන්ද කුමාරසිරි 902192948v 

  සිටිලස්කර මුදියනලස්ලාලේ සිසිර කුමාර 198935904400 

සිටිලස්කර මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලනෝකා ලක්මාලි සිටිලස්කර 895701300v 

  සිටිලස්කර මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රියන්ත අනුර කුමාර 931880799v 

  සිටිලස්කර මුදියන්ලස්ලාලේ රංජන් මදදුම බණ්ඩාර විලජ්සුන්දර 921422903v 

  සිටිලස්කර මුදියන්ලස්ලාලේ සුභද්රා සුරේ්යලතා 198263804000 

  සිතාරා රණසිංහ 776951528v 

  සියඹලාගස්තැන්න අලවත්ත සුපුනි රවීන්ද්ර 936510906v 

  සිරිවර්ධන මුදියන්ලස්ලාලේ රැවින්ද සේ ත් කුමාර 913530390v 

  සිරිවර්ධන විතාරණ ල රමුලණ් ආරච්චචිලේ චාන්දනී 887662266v 

  සුදු හකුරුලේ ඉලර්ො මධුවන්ි වීරසිරි 928053610v 

  සුදුරුක්කු හැන්නදිලේ උලදි ලපෙල චාරු භාෂිණි සිල්වා  907250369v 
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සු රච්චචි කංකානමලාලේ චමිලා සුභාෂිණී 887810826v 

  සුබසිංහ දිසානායක ිලිනි කරුනාිලක 906611856v 

  සුභසිංහ ආරචිචිලේ අලයෝමා නිසංසලා 936392466v 

  සුභසිංහ ආරච්චචිලාලේ  සංජිවනි ජයලත් 895832332v 

  සුභසිංහලාලේ සුදර්ශනී වීරලස්කර 945271485v 

  සුරිය බංඩාරලේ දනුො ලක්මාලී 936541216v 

  සූරිය  ටබැඳිලේ මාලින්ද ප්රියදර්ශන 901590524v 

  සූරියපල රුම ආරච්චචිලේ ඉලනෝකා සුදර්ශනී 199175801894 

සූරියරත්න මුදියන්ලස්ලාලේ චුරිකා මධුොනි 885940137v 

ලසනරත් ආරච්චචිලේ සුරාජ් නිමන්ත මදුෙංඛ 910314025 V 

  ලසනරත් රත්නායකලලේ ලදාන් දුශාන්ත දේමික 921942001v 

  ලසනවිරත්න මුදියන්ලස්ලාලේ උඩහ වලේලේ ගීතාංජලි කුමාරි ලසනවිරත්න 838572944v 

  ලසල්ලනායක මුදියන්ලස්ලාලේ දුලාජ් සංජීව සිරිලස්න 920730752v 

  ලසල්ලපපු ආරච්චචිලේ වසන්ි ප්රියදර්ශණි 838022871v 
  ලස්නානායක ලමාලහාමිටි මුදියන්ලස් රාලහාමිල්ලාලේ දර්ශන නුවන් කුමාර 
ලස්නානායක 891000219v 

  හදගිරි  ිරණ ලමාහ්ටාලලේ පුේ ා කුමාරි  198060601883 

  හද්ලබෝලවලා ලගදර මාලනල් රේ්යා කුමාරි 866601550v 

  හදුන්ලනත්ි රන්උළුලේ වාසනා ආදර්ශනී  866011281v 

  හබරාදුව පීල්ලලේ ප්රලමෝි ලේමා 945010541v 

හලානායකලේ තරංගා ජිවනි 846463763v 

  හසිතා අනුරුදිකා දිසානායක 887280843v 

හාතාලාලේ ලක්ෂිකා මධුොනි ලහ්මන්ි  936291538v 

  හික්ලගාඩ ගමලේ ලක්ිකා මදුශානි  917491348v 

හිගහත්ලගයි චුරිකා මධුශානි 928633578v 

  හිගුරාලන් ලගදර චලමෝදී වත්සලා 198952600959 

  හිටිහාමි මුදියන්ලස්ලාලේ කාංචනා හංසමාලි 887511071v 

  හිටිහාමි මුදියන්ලස්ලාලේ ලලන්ි ඩිලානි සමන්ි ගුණවර්ධන 937230443v 

  හිදියුල්ලා අහමඩ් නස්ීර්  883510763v 

  හින් ැටියලාලේ ලදශානි ලක්්ෂිකා මලනෝරි ප්රනාන්දු 826404990v 

  ලහටිටිබණ්ඩාර මුදියන්ලස්ලාලේ චන්ද්රිකා ලහටිටිබංඩාර 907590615v 

  ලහ්ටි ආරච්චචිලේ ලත්නුක හසන්ත 883424409v 

  ලහ්ටි ආරච්චචිලේ ලලිදු ඉශාරා උදාරිනි ලහ්ටි ආරච්චචි 898452476v 

  ලහ්ටි බණ්ඩාර මුදියන්ලස්ලාලේ රේ්යා ලහ්ටිබණ්ඩාර 907590593v 

  ලහ්ටිආරච්චචිලේ ටානියා නිමන්ි ලහ්ටිආරච්චචි 927393930v 

  ලහ්ටිආරච්චචිලේ බුදිකා නාමලි ලහ්ටිආරච්චචි 198150604208 

  ලහ්ටිබණ්ඩාර මුදියන්ලස්ලාලේ තනුඡා කුමාරි බණ්ඩාර 197862600426 

  ලහනරත්ලගාඩ මුදියන්ලස්ලාලේ චාමිනි ගංගා 928301150v 

  ලහන්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ දමිත් චින්තක 912084833v 

  ලහන්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ දිපිකා සුරංගි බණ්ඩාර 906120577v 

  ලහන්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ  ත්මනී 199183500284 

  ලහන්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රදිප සංජය බණ්ඩාර 880521527v 

  ලහන්නායක මුදියන්ලස්ලාලේ සන්ධ්යා කුමාරි  916062060v 
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  ලහ්ලන ගමලේ චන්ද්රිකා 925090271v 

  ලහ්ලන්ගම ලියනලේ රිදමි රසාංගිකා වික්්රමසිංහ 898592529v 

  ලහ්රත් දිසානායකලේ වසන්තා  දමිනි ඥනසිංහ 865273304v 

  ලහ්රත් පිටර්ලාලේ නිලුකා ලහ්මමාලි 836511891v 

  ලහ්රත් මදියන්ලස්ලාලේ සුදීර අලයේමන්ත බණ්ඩාර 941860974v 

  ලහ්රත් මුදියනලස්ලාලේ අලස්ල මධුරංගන ගුණලස්කර 920600476 V 

  ලහ්රත් මුදියන්ලසලාලේ එරංගනී ජයන්ි කුමාර 875933906v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලලේ දනුශ්කා උදයංගනි 897372789v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ  චන්ද්රිකා ජයලත් මැණිලක් 867003703v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ අනුසංක ජයලත් 930850144v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ අලනෝො මිහිරාණි ලහ්රත් 927824000v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ අමාලි ශානිකා ලහ්රත් 955880609v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලා්ලේ අසංක සමනලි ජයවර්ධන 935802288v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ඉන්දිමා වත්සලා 818184816v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ඉඳුනිල් ිරන්ත දිල්ශාන් ලහ්රත්  933403840v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ඉලර්ො මධුභාෂිනි ලහ්රත්  898380955v 

ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ඉොරා මධුශානි ගුණලස්කර 907101223v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ඉසංකා ප්රියදර්ශණී ලහ්රත් 19845810150 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ඉසංකා මධුොනි  926451472v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ උලදිකා ප්රියදර්ශනී ලහ්රත් 198675400989 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ කාංචනා සදමාලී ලහ්රත් 886394195v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ කුමාරි ුශාරිකා බංඩාර 855060698v 

ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ කුමුදු ප්රියදර්ශන ගුණලස්කර 880851551v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ චලමෝදා මධුොනි ලහ්රත්  917921571v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ චේපිකා ගුණලස්කර  817764908v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ චානක ලක්මාල් ජයලස්න 942951531v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ චානිකා ලසේවන්දි 935462720v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ චා ා රසාංජලී 935573017v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ චාමරිකා කුමාරී ගුණවර්ධන 848342912v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ චින්තක බංඩාර 198329501846 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ජීවන් රුවන්ිලක ලහ්රත් 893035141v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ තමරා කුමාරි ලහ්රත්  198254004252 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ තරංගනි කුමාරි  936211666v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ුොරා මධුමාලි ලහ්රත්  935520924v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ දිලන්ි ලහ්රත්  786001811v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ දිල්රුක්ෂි නදීකා ලහ්රත් 917772037v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ දුලංජලී නදීකා ලකාස්වත්ත 927853175v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ නදිො මධුශාන්ි 868433515v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ නදීකා සමන්ලතා ලහ්රත් 887752397v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ නදීශානි දනුෂිකා විලජ්රත්න 895502782v 

ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ නන්දනී කුමාරි ලහ්රත්  895352411v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ නිමන්ි අනුො ලහ්රත් 877422798v 
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  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ නිලරෝධා කුමාරි ලහ්රත් 907852717v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ නිලරෝො ිලංගනී ආරියදාස 898620492v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ නිලරෝො දමයන්ි 886781377v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ නිලුකා අලේලකෝන් 856640507v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ප්රභාත් මධුසංක ලසෝමරත්න 922624089v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ මධුලර්ඛා හංසමාලි ලහ්රත්  957210066v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ මලනෝඡ් ප්රියශාන්ත 891720432v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ මලනෝජා හර්ෙණ සමරවීර 199181000776 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ මලහ්ෂිකා පියුමාලි විලජ්වර්ධන 926730410v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ මලහ්ෂිකා ලහ්මන්ි සමරසිංහ  928102165v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ යමුනා ලක්මාලි 906102420v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ යලසෝධා මල්ොණි ලහ්රත්  948382938v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ රසිකා නිල්මිණි සාගරිකා 198282601301 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ රසිකා බණ්ඩාර 928232913v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ රැවිනි ලදදුනු සකුන්තලා ලහ්රත් 925061824v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ලර්ණුකා කුමාරි 826451300v 

ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ලක්මාලි ප්රියංගනී 886462280v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ලක්මිණි විලඡරත්න 885372163v 
  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ වඩුලවල් ලබාක්ලක ලගදර මලහ්ේ සූඡිව කුමාර 
ලසනවිරත්න 941331874v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ වසන්තා සලරෝජනී ලහ්රත් 887570914v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ වාසනා උදයංගනි කරුණාරත්න 915501800v 

ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලා්ලේ ශෂිකලා කුමුදුනී  905981293 V 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ශෂිකලා චුරානි 946452289 V 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ිරානි චන්දිමා ලහ්රත් 947781820v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ශ්්යාමලි ප්රියන්ගනී ලහ්රත්. 887001774v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ශ්්රීමා මංගලිකා ප්රියදර්ශනී 867100300v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ සංජීවනී සුරංජිකා  මල්කාන්ි  885064248v 

ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ සචිත් සත්සර 199135303518 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ සදරු ලක්රුවනි ලහ්රත් 948123851v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ සමුද්රිකා දිහාරි ලහ්රත් 946583260v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ සුසිලා අයිරාංගනි 198967300738 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ ස්වර්ණා නිල්මිණි ප්රියංගිකා 905240617v 

  ලහ්රත් මුදියන්ලස්ලාලේ හර්ෙණී අනුරුදිකා ලහ්රත් 877292592v 

  ලහ්වා අන්ලතෝනිලේ චලනි අනුරුදිකා  935113091v 

ලහ්වා අලංකාරලේ අනු මා රූ සිංහ 198662104646 

  ලහ්වා කසකාරලේ දීනුො මධුොනි 947912534v 

  ලහ්වා කසකාරලේ වින්ධ්යා සුලලෝචනා 886124554v 

  ලහ්වා ලකාඩ්කාරලේ නදිකා කුමුදුනි කුමාරි 895682047v 

  ලහ්වා ලකෝ්ටලේ පූර්නිමා අරුණශාන්ි. 898011380v 

  ලහ්වා ගමලේ කිත්මිනි ගයාත්්රි වීරලකෝන් 925982253v 

  ලහ්වා දජලේ ශානිකා සමන්මලී  918461795v 

  ලහ්වා ලදවලේ ක්්රිොන් සාරංග ලදශප්රිය 933074269v 
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ලහ්වා  ත්ිනිලේ බුදිකා එරන්දි 868660627v 

  ලහ්වා  ස්ලගාඩලේ තනූඡා ක්්රීොන්ි ගුණවර්ධන 896970933v 

  ලහ්වා  ාලටුවලේ බුදිමා නුවංගනී වීරසිංහ 857142829v 

  ලහ්වා මානලේ නුවන්ි නිසංසලා 937370440v 

  ලහ්වා මැදදවත්තලේ ගයත්ත්්රී දිලන්ො කුමාරි 765042615v 

  ලහ්වා ලේත්්රලේ දුලිො නිලක්ෂි නුවන්මලි 936821472v 

  ලහ්වා රාග මූණිලේ ලරෝහිණි රුවන්ලතා 808020688v 

  ලහ්වා රාදලේ මලහ්ේ ඉන්දික නුවන්සිරි. 901142386v 

  ලහ්වා රාසින්ලේ දිනිි උලදිකා සිරිවර්ධන 199381001086 

  ලහ්වා වලස්මුල්ලලේ දිලන්ො චුරංගනී 896550306v 

  ලහ්වා වල්ගමලේ සුජානි  867070923v 

ලහ්වා ලෆාන්ලස්කලාලේ ුොනි දිල්රුක්ෂි 907162230 V 

ලහ්වාකන්කානේලේ සරත් කුමාර 910573594v 

ලහ්වාලේ ලයාංගි නර්මදා ප්ලර්මිලක  835540871v 

  ලහ්වාතන්ත්්රිලේ ඉෙංකා මලහ්ෂිණි චුරිකා ද පිරිස් 875970313v 

  ලහ්වාතන්ත්්රිලේ ලදාන් ඉොනි සාමලී ල ලර්රා  855821958v 

  ලහ්වාදදලේ සනත් ධර්මසිරි 781120308v 

  ලහ්වානේඩි කන්දලේ චන්ද්රසිරි 811104108v 

  ලහ්වා ිරණලේ රිදමිකා පියුමාලි ලහ්වා ිරන 948341883v 

  ලහාරංගල්ල මලවීර ආරච්චචිලාලේ ලසන්තා ප්රියදර්ශනී 857201680v 

  ලහාරණෑ කාරයලාලේ අලේො මාධවි දිල්රුක්ෂි අමරසිංහ 945120894v 

  ලහාරණෑකාරයලාලේ සන්ධ්යා කුමාරි විමලලස්න  868601582v 

  ලහාරදාලගාඩ අරච්චචිලාලේ ලදාන් වසන්ත ප්රදීප කුමාර ලහාරදාලගාඩ 922404127v 

  ළිඳ මුලලේ චලමෝද අලේන් ළහිරු ද සිල්වා 902930973v 

 


