
විෂයය ජා.හැ.අ. නම ලිපිනය 1 ලිපිනය 2 ලිපිනය 3 ලිපිනය 4

1 ගණිතය 957841201V පී.කේ. රශ්මිකා කෙය අංක 979/6, ක ාතුඅරාව  ාර, ොලකේ.

2 ගණිතය 945371005V ආර්.පී.එච්.ජී.රාජ ේෂ කෙය 48/7 A, කවරළුකගාල්ලවත්ත, වටද්දර, කේයනකගාඩ.

3 ගණිතය 947340417V ජී.ජී.ඩේිේ.ක කර්රා කෙය අංක 528/17, වරාකගාඩ  ාර, ගල්කබාරුල්ල, කැලණිය.

4 ගණිතය 950963026V කේ.පී.ජී.සී.කරුණාරත්න ෙයා 217,  ළමු  ටුෙග, අතුරුගිරිය  ාර, ක ෝොගෙ.

5 ගණිතය 946022020V පී. එසම. ෙධුෂානි කෙය අංක 155, කබෝග වත්ත, කිරිදිවැල.

6 ගණිතය 948233215V පී.අයි.එසම.ප්රනානු කෙය දූව  නසල  ාර, සෙගි ොවත, කළුතර දකුණ.

7 විදයාව 935472989V එසම.එම්.එසම.එම්.කසමනාරත්න කෙය අංක 165/17, ජයසූරිය වත්ත, ක ාරණ.

2016/2018 අධ්යයන වර්ෂයේ ජාතික ශික්ෂණ විද්යා ඩිපයලෝමාධ්ාරීන් ශ්රී ලංකා ගුරු ය ේවයේ 3-1 (ආ) 

යරේණියට බඳවා ගැනීම-2020

ඉංග්රීසි ොධ්ය  ත්ීම්ලාභී කල්ඛණය



8 විදයාව 938354278V එසම.ඩී.එන.කේ.කරුණාරත්න කෙය ජයනි, නාකගාඩ, කබෝඹුවල, කළුතර දකුණ.

9 ඉංග්රීසී 945810807V R.M.S.Nuwandi කෙය 96 A 10th mile post Madagama Bibile

10 ඉංග්රීසී 956391253V ඩේ.ඒ.ශ්ානදී කරෝ ණ කෙය ජයනි නුගග වත්ත ො ලාන කඹුරුපිටිය

11 ඉංග්රීසී 957021689V J T L Rathnayake කෙය 70p, Policehill, Diyathalawa

12 ඉංග්රීසී 955741579V ටී. එසම. ීරසූරිය  කෙය
අංක 48, පූජා නගරය, 

ෙහියංගනය

13 ඉංග්රීසී 951320064V කේ.එසම.එන කෲසමුල්කල් ෙයා අංක 64, වැික මන, කකාච්ිකකේ

14 ඉංග්රීසී 958023456  කේ. වයි. ටී. වික්රෙිලක කෙය  කනා. 88/10, ොනාන  ාර, ක ෝරුවදණ්ඩ.

15 ඉංග්රීසී 935960371V

WICKRAMA 

ARACHCHILAGE 

HASHITHA 

MADUBHASHINI

කෙය

16 ඉංග්රීසී 956170907V එම්. ආර්. ලංකාුර කෙය අංක 323/5, ෆාම්  ාර, කට්ටටුව, මීගමුව.

17 ඉංග්රීසී 965223304V ANAS FATHIMA ANFA කෙය D55/1 NHS Flat Maligawatta Colombo-10



18 ඉංග්රීසී 956071550V කේ. ඩී. සී. ජනාදරි කෙය අංක 210/බී, ඇකලන එකගාඩ,  මුුුණුගෙ.

19 ඉංග්රීසී 965263233V எம். ஏ. எப். சாகியா කෙය 57/2 
நாஸர் மாவத்தை 

உடுக ாதை
 ருக் ஹவில

20 ඉංග්රීසී 956381940V  M. R. J. Raheema කෙය G/18, Nawagampura, Stace Road, Colombo- 14.

21 ඉංග්රීසී 945753552V  G.Kugarajah කෙය
C 17-2-1, Soysapura 

flats,
Moratuwa.

22 ඉංග්රීසී 955870840V
ී.ඩේිේ .ඒ.අයි .රනගනා 

වික්රෙසිං 
කෙය L.C 62  ත්තඩුවන ිනුවනකගාඩ

23 ඉංග්රීසී 199553400701 ඒ.කේ.ඩී.ඩී.ආටිගල කෙය 160/බී/1, අලුත්අම්බලෙ , ඉ ළ කකාසමගෙ, කකාසමගෙ.

24 ඉංග්රීසී 956161770V G.M.S.M.Galagoda කෙය No.28 Moragahadigiliya Morakewa

25 ඉංග්රීසී 946880302V එම්. ජී. කේ. ී. ආර්. කජෝි ාල කෙය ආර්. බී. 01 තැ ැල් ොවත හිඟුරේකගාඩ

26 ඉංග්රීසී 956990084V B.G.N. Sandarenu කෙය 159/B Pelenwatta Pannipitiya

27 ඉංග්රීසී 956362172V අයි. එම්.  රණක මවා කෙය 281/7, 6 වන  ටුෙග, චනදන උදයානය,
 මුණුව  ාර, 

ෙ රගෙ.



28 ඉංග්රීසී 956263379V එම්.ඒ.සී.මුරමුදි කෙය 25/13/B කවරළුග වත්ත නාරම්ිනිය  ාර කැලණිය

29 ඉංග්රීසී 948094231V    ටී.ඒ.එන.සී.කසේවනදි කෙය අංක 2 ො ල්කලාලුව කිරිදිවැල

30 ඉංග්රීසී 958423098V ඩී.සී.කේ.නායකකසමන කෙය අංක 178/ සී සිසිල් ැනදල  ාර  ට්ටටිවිල
කගෝනවල, 

කැලණිය

31 ඉංග්රීසී 955773055V  எம்.ஜே.எப். மஸ்ஹராஹ் කෙය எண் 26, ரக்ஸபான, மல்வாதன

32 ඉංග්රීසී 955943627V එම්. එන. ආර්. ප්රනානු කෙය අංක 499/ඒ, උතුරු පිටි න, මීගමුව.

33 ඉංග්රීසී 957951988V DE SILVA K.I.N කෙය NO.373 HEENATIYANA    
MINUWANGOD

A  

34 ඉංග්රීසී 957481000V කේ.ඒ.ඒ ප්රියංකා කෙය 93/2 උඩුගෙ කේයනකගාඩ

35 ඉංග්රීසී 955731700V
එච්. එම්. ලසනිකා  ර්ෂනී 

බංඩාර
කෙය අංක. 316/3/1A, කගෝනෙඩිත්ත  ාර, කැසමබෑව, පිළියනදල.

36 ඉංග්රීසී 956820782V ඩේ.ඩේ.ඩේ. ඩී. එන. ප්රනානු කෙය 2/ජී, අේකර 10, දඹුව වත්ත,
  ල යාකගාඩ, 

ඉඹුල්කගාඩ.

37 ඉංග්රීසී 957212654V ටී. එල්. ිරියගල්ල කෙය අංක 53, ජයසිං මුල්ල, දැඩිගමුව.



38 ඉංග්රීසී 956511364V කේ.ආර්.සි.එච්.ක කර්රා කෙය කනා: 823 සියබලාකේ   ාර ක යියනතුඩුව

39 ඉංග්රීසී 199652102540 J.L.Ranganie කෙය 18/A Jayamini Umangala Rd 
Pottewela, 

Hakmana

40 ඉංග්රීසී 951490458v කේ. එම්. එසම. සි. විජයරත්න ෙයා අංක 46/4, ඇවරික මන  ාර, කිරුළ න කකාළඹ 05.

41 ඉංග්රීසී 945450746V ආර්. එසම. ඩී. සෙරතුංග කෙය අංක 86/14 සියනෑ  ාර ගම්  

42 ඉංග්රීසී 956500362V පී.ඩී.එච්.ශ්ෂිකලා කෙය 1319/1 , ක ෝකනදර  ාර ,  නනිපිටිය.

43 ඉංග්රීසී 958440847V එච්.ඩී.කේ. අනුරාධ්ා කෙය 407/1, පිටි න දකුණ, ක ෝොගෙ.

44 ඉංග්රීසී 955430824V M. F. F. Rehmah කෙය No. 60
Devanampiyatissa 

Road
Maradana Colombo 10

45 ඉංග්රීසී 947870106V පී. ී. ආර්. එන. ලේෂානි කෙය අංක 124/1,  තගිවත්ත, කොකරානතුඩුව.

46 ඉංග්රීසී 955050290V ඩී. එන.  සීම් කෙය AB/7/43 රනක ාකුණගෙ නිට්ටටඹුව

47 ඉංග්රීසී 956510422V පී.ඩේ.කේ.එසම.ක කර්රා කෙය කනා.09, ක ාල්වත්ත  ාර,  මුණුව, ෙ රගෙ.



48 ඉංග්රීසී 956400317V D.J.K.Athukorala කෙය 109/A  WEWALDUWA KELANIYA    

49 ඉංග්රීසී 956212367V ආර්.ඒ.ඩී.සී. අකයෝධ්යා කෙය අංක 803/1 ධ්නවර්ධ්න ොවත කකෝරළඉෙ
කගෝනක ාල 

 ංදිය

50 ඉංග්රීසී 948602725V DESHABANDU.W.M.A.U.S කෙය 162/6B SETHSIRI PEDESA PANNIPITIYA

51 ඉංග්රීසී 936060706V K.S.Dilshani කෙය 66/A HOSPITAL ROAD
MULLERIYAWA 

 NEWTOWN

52 ඉංග්රීසී 950372800V ී. එසම. ඒ දිසානායක ෙයා 436/155 ඇල්විටිගල ොවත නාරාක මනපිට කකාළඹ 05

53 ඉංග්රීසී 957701345V එම්.ජී.කේ.ප්රනානු කෙය කනා 22/7, රීජනට්ට සිටි, කදෙන නදිය, මීගමුව.

54 ඉංග්රීසී 956800854V  P. Ganeskumary කෙය Sempadu Thangodai Karainagar 

55 ඉංග්රීසී 957493130V  M. H. F. Sara කෙය No 35/1 Vijaya road Mount lavania

56 ඉංග්රීසී 947371053V M. Saputhanthri කෙය 388/C Kongahakotuwa Thanthirimulla Panadura

57 ඉංග්රීසී 957851363V ඩේ.එල්.ඩී.එසම ක කර්රා කෙය අංක 146, බුරුල්ලපිටිය , ිනුවනකගාඩ



58 ඉංග්රීසී 965043497V T. D. Manawadu කෙය 200/A/64 5th Lane Ranathisara Uyana
Siyambalagoda, 

Polgasowita

59 ඉංග්රීසී 956270529V  එම්. ඒ. එම්. ලේෂානි කෙය 27/9 කොණර ැඬුවිල  ාර වෑත්තෑව ෙතුගෙ

60 ඉංග්රීසී 958501072V කේ.පී.එසම.චනරකසමකර කෙය අංක 140/7, ඇරැේවල  ාර,  නනිපිටිය

61 ඉංග්රීසී 947084151V ඩේ.ඩී.ජී.කසේවනදි කෙය ශ්රී සිරිරතන ොවත,  ැඩිගල්ල ගුරුළුබැද්ද

62 ඉංග්රීසී 958622929V පී.එල්.යූ. ඩිලේෂි කෙය අංක 6/A/3, නාකගාඩ, ඌරාක ාල.

63 ඉංග්රීසී 955242858V ඩේිේ.එල්.ඩී.කේ.එච්.විකේසුනදර කෙය අංක 134, ඉ ළගෙ, ගම්  

64 ඉංග්රීසී 955513312V පි. කේ. ආර්. ඒ. සංදී නි කෙය 35/23 A,  2වන  ටුෙග, නාවල  ාර,
කකාසම්වත්ත, 

රාජගිරිය.

65 ඉංග්රීසී 957161324V බී.ආර්.ආර්.රණසිං කෙය කනා:490/2 04 කවනි  ටුෙග බමුණුකගදර කුරුණෑගල

66 ඉංග්රීසී 958590067V එම්. අයි. යු. ක කර්රා කෙය කනා 255/D/4, බටකදාඹතුඩුව  ාර, අළුකබෝමුල්ල,  ානුර.

67 ඉංග්රීසී 951543543V ඩේිේ.ඒ.ඩී.සී.එච්. කුලතුංග ෙයා කනා.10, ිල්ලග වත්ත,  ලාකතාට, කළුතර දකුණ.



68 ඉංග්රීසී 958370598V  இ. ைாரங் னி කෙය
 தலவாணி பாைசாதல 

வீதி,

த ைடி ஜமற்கு , 

த ைடி

69 ඉංග්රීසී 916210752V A.G.T.Udayanga කෙය No 15 Jayanthi Mawatha Pamunuwa Road Maharagama

70

කතාරතුරු  ා 

සනනිකේදන 

තාේෂණය

948420872V
එසම. එම්. එම්. ආර්. එන. 

ොයාුනන
කෙය අංක 179/4, මීග වත්ත, කදල්කගාඩ.

71

කතාරතුරු  ා 

සනනිකේදන 

තාේෂණය

947874160V කේ.පී.අයි.එම්.කරුණානායක කෙය 299/A, දංවල,  සමයාල.

72

කතාරතුරු  ා 

සනනිකේදන 

තාේෂණය

955711661V ඊ.ඒ.කේ.ඩී.ක කර්රා කෙය කනා,267/B,
බී.ඩී.එල්. ගුණකසමකර 

 ාර,

කත් වත්ත  ාර, 

Panudobahena,

 

මුණගෙ,ක ාරණ.

73

කතාරතුරු  ා 

සනනිකේදන 

තාේෂණය

927782642V
ඒ.ඩේිේ.පී.ඇම්.ජී.ඒ.කේ.අයි. 

අකේසුනදර
කෙය මීග කුඹුර වත්ත, වැ ැර, කුරුණෑගල.

74

කතාරතුරු  ා 

සනනිකේදන 

තාේෂණය

957600050V එන. කේ. ශ්නිදිනී ආකෂමිකා කෙය අංක 126, ෙැල්ලවකගදර

75

කතාරතුරු  ා 

සනනිකේදන 

තාේෂණය

199558800455 ආර්.එම්.ටී.රාෙනායක කෙය අමුණූගෙ නිවස, කදාරකේරුව, ො එිය, ඉේබාගමුව.

76

කතාරතුරු  ා 

සනනිකේදන 

තාේෂණය

937724187V ටී.සී.කේ.ක කර්රා කෙය අංක 32/D සාරාලංකාර ොවත කිකදල්පිටිය වැල්ිල්ල

77

කතාරතුරු  ා 

සනනිකේදන 

තාේෂණය

936790950V කේ.ආර්.ඒ.පී අභයරත්න කෙය කනා 127   ල කබෝිරිය කඩුකවල



78

කතාරතුරු  ා 

සනනිකේදන 

තාේෂණය

956980097V T.T.D.SANDEEPANIE කෙය 114/5,
GALPOTHTHAHEN

A,
GODAKUMURA, BELIATTA.

79

කතාරතුරු  ා 

සනනිකේදන 

තාේෂණය

956810620V කේ. ආර්. සී. ප්රනානු කෙය කනා.16, ෙංකුිය  ාර, මීගමුව.

80

කතාරතුරු  ා 

සනනිකේදන 

තාේෂණය

955780795V එසම.ඒ.අයි.ෙුවනිකා කෙය අංක 389/A, රණවිරු ොවත, ගලකගදර,  ාුේක.

81

කතාරතුරු  ා 

සනනිකේදන 

තාේෂණය

958403003v එන පී ජී ඒ ී චනදිොි කෙය අංක 241/6,  ැතුම් උයන, නාෙළුව, කදකටන.

82

කතාරතුරු  ා 

සනනිකේදන 

තාේෂණය

199182101357 එසම. සී. ගුණිලක

කෙය

628/5/6 සෙගි ොවත ක ාරම් ැල්ල ිනුවනකගාඩ

83

කතාරතුරු  ා 

සනනිකේදන 

තාේෂණය

922634050V R.M.P.P.K. RAJAPAKSHA ෙයා No 157/D/1 , Walawwaththa,  Kal-eliya


