
අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ආර්.එම්.පුර්ණිමා රත්නායක වන්නිදර්න මමො/රණබාගම.ක.වි. - රතඹාගම 10-11 තණමල්වි ඌල 0761618212
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 20
7.36

2 එන්.ඩබ්.ඒ. සිදත් රන්දිම ම ොත් පිටකලර
මමො/රතඹගම කණිටු විදුශ - 

තණමල්වි
10-11 තණමල්වි ඌල 0773172380

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.30

3 ටී.එච්. ෂිනි නිමාා ද්රලය බා ඇදීම
මමො/ මවල්කතරගම ම.වි - 

මවල්කරතරගම 12-13 තණමල්වි ඌල 0718031570
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.33

                                                            වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                              

                                                 ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                  ඌල  පෂාත                                                                             තණමල්වි කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ආර.එම්.ඩිල්මි හිමායා
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය
බ/ජනතාපුර විද්යාය-ලුනුග 10-11 පව්වර ඌල 0716072192

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.3

2 ඒ.එම්.ජනිත් ර්මික
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය
බ/ජනතාපුර විද්යාය-ලුනුග 10-11 පව්වර ඌල 0716188377

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 14
5.21

3 ඩබ්.එම්.විබබෝධා බම්ද්ානි වීරබවේකර
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය
බ/ජනතාපුර විද්යාය-ලුනුග 10-11 පව්වර ඌල 0718741358

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 14
5.28

4 එම්. ාදුර්න් බපොත් පිටකලර බ/ ලුණුග ශ්රි රාමක්රි්ණ විදුශ 10-11 පව්වර ඌල 0770992085
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.26

5 පී. විදුර්ශිකා බපොත් පිටකලර බ/ ලුණුග ශ්රි රාමක්රි්ණ විදුශ 10-11 පව්වර ඌල 0770992085
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.29

                                                            වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                              

                                                ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                 ඌල  පෂාත                                                                             පවව්ර කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 එම්.කේ.කනත්මි ක ෞයා
කේශිය වාම්ප්රදායි  වැරසිලි ඒ   

ඇසුරින් නිර්මාණාත්ම  වැරසිලි 

නිර්මාණ

බ/ාන්ත කජෝප් ජාති  පාව 

බංඩාරකල
10-11 බණ්ඩාරකල ඌල 0719573704

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 10
3.18

2 එච්.ඒ.එම්.දිල්ාර වදුන්  ාවින්ද
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්ම  චිත්ර
බ/ සීලලී නකලෝදයා ම.වි.,බණ්ඩාරකල 10-11 බණ්ඩාරකල ඌල 0703842432

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.5

3 එම්.කේ.එම්.එම්.විරසිංශ ඇසුරුම් ශා දලටන බ/බණ්ඩාරකල ම.ම.වි.බණ්ඩාරකල 10-11 බණ්ඩාරකල ඌල 0789043042
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.16

4 ආර්.එම්. ජනනි රුලන්ති ා රණසිංශ ප්ර ාන - ඝණ මාධය බ/ දියතාල ම.ම. විදයාය - දියතාල 12-13 බණ්ඩාරකල ඌල 0779876229
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.5

5 ටී.ඒ. ේෂි ා ප්රකමෝදනී
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්ම  චිත්ර
බ/ ාන්ත කජෝප් ජාති  පාව 12-13 බණ්ඩාරකල ඌල 0718232738

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 39
17.4

                                                            වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                              

                                                ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                 ඌල  පෂාත                                                                             බණ්ඩාරපල කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ජේ.එම්.එච්. ඕෂිත ජයලර්ධන ප්රකාන බදුල් ම.ම.විදුශ 10-11 බදුල් ඌල 0714297802
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.10

2 වී.එම්.යූ.පී.බංඩාර වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ බ/මධය මශා ලදයාය 10-11 බදුල් ඌල 0711131215
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 08
2.37

3 ඒ.එම්. තරුෂි ඉමල්ා ද්රලය බා ඇදීම බ/ බදුල් ම. විදයාය 10-11 බදුල් ඌල 0719106240
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.5

4 ආර්.එම්. ජන්ජා නිවන්ගි කාටුන් චිත්ර බ/විාකා උවව් බාලිකා විදුශ 10-11 බදුල් ඌල 0703131623
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.04

5 එච්.එල්. එාන් එරන්ද ප්රතිරූප ධර්මදත ජාතික පාව 12-13 බදුල් ඌල 0716124538
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.06

6 ලයි.එම්. ක්මිණි උජේශිකා ප්රතිරූප බ/බදුල් ම.ම. විදුශ 12-13 බදුල් ඌල 05522385
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.07

7 ධනුක ජේමින්ද පාලිත ලියනජේ ප්රතිරූප බ/සුජාතා මශ විදුශ 12-13 බදුල් ඌල 0555652723
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.16

8 ටී.ජක්.ජනේමිනි දිලයාංජලී කාටුන් චිත්ර බදුල් විාඛා බාලිකා ජාතික පාව 12-13 බදුල් ඌල 0715342834
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.20

                                                            වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                              

                                                 ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                 ඌල  පෂාත                                                                             බදුල් කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1
සී.එච්.පී.ඩබ්.එම්.ආර්. චතුරංග 

ක්ාන් බංඩාර කටුපිටිය

       භුමි දර්න       (බා 

ඇදීම)
මමො/මලල්ව්ව ජාතික පාව 12-13 බිබි ඌල 0785879299 21.14

2 මක්.ජී. හිරුෂිකා වංදීපනි
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)
මමො/ඇල්පිටිය ම.වි. මමොනරාග 12-13 බිබි ඌල 0715806133 22.24

3 එල්.ඩබ්ලිව්.එන්.මනත්වර ඇසුරුම් ශා දලටන මමො/මශාමාත්ය විදයා විදයාය බිබි 10-11 බිබි ඌල 0765775617
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.18

4 ඩි.එම්.එල්.මධුවංඛ ඇසුරුම් ශා දලටන මමො/මශාමාත්ය විදයා විදයාය මැදගම 10-11 බිබි ඌල 0710170291
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 23
8.36

5 ඩබ්ලිව්.එච්.එම්.ටි.ප්රනාන්දු ඇසුරුම් ශා දලටන මමො/මශාමාත්ය විදයා විදයාය බිබි 10-11 බිබි ඌල 0768982630
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 23
8.38

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  පෙ.ල. 8.00 සිට ෙ.ල. 4.00 ද්ක්ලා)

                                                            වමව්ත ංකා ොවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                              

                                                 ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                                     ඌල ෙෂාත                                                                            බිබි කෂාෙ අධ්යාෙන කාර්යාය

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  පෙ.ල. 8.00 සිට ෙ.ල. 4.00 ද්ක්ලා)



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 එම්.එම්.එම්.ක ෞය ඇසුරුම් ශා දලටන බ/දම්බරාල ම.ල. මහියංගණය 10-11 මහියංගණය ඌල 0764991263
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.19

2 බී.බී. කශාන් සුකේ් බණ්ඩාර ක ොත් පිට ලර බ/දම්බරාල මශා විදයාය 10-11 මහියංගණය ඌල 0777546528
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.25

3
ඩී.එම්. කවේ ාලි ා කවව්ලන්දි 

විකේසංශ
ප්ර ාන - මිශ්ර මාධ්ය බ/ ඔරුබැදිලැල ජා. ා. 12-13 මහියංගණය ඌල 0705134929

ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 33
14.3.3

4
ඒ. ආේ කශානි තරුෂි ා 

අශක ෝන්

කේශීය වාම්ප්රදායි  වැරසලි ඒ   

ාවිතකයන් වැරසලි චිත්ර
ම/ මහියංගණය ජාති   ාව 12-13 මහියංගණය ඌල 0719308863

ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 38
16.3

5 ආේ.එම්. චනි දික්ෂි
කේශීය වාම්ප්රදායි  වැරසලි ඒ   

ාවිතකයන් වැරසලි චිත්ර
ම/ ශේදන්නාල ේවිතියි   ාව 12-13 මහියංගණය ඌල 0713290223

ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 38
16.4

6 අආේ.එම්.සී.ඩී. රත්නාය 
       භුමි දේන       (බා 

ඇදීම)
බ/ගිරිදුරුක ෝට්කට් ම.ම.වි. 12-13 මහියංගණය ඌල 0763553064 21.25

7

පී.එම්. චතුර ජයසුන්දර

ද්රලය බා ඇදීම
බ/ ක තියකගොඩ ේවිතිය  ාව

12-13

මහියංගණය

ඌල 0773272277
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

ොර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.27

8

එම්.ඩබ්. චමිර මධුවං 

ද්රලය බා ඇදීම
බ/ ඔරුබැදිලැල ජා. ා.

12-13

මහියංගණය

ඌල 0720729532
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

ොර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.35

                                                     වමව්ත ංකා ොවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                     

                 ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                    ඌල ෙෂාත                                                                   මහියංගනය කෂාෙ අධ්යාෙන කාර්යාය

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  පෙ.ල. 8.00 සිට ෙ.ල. 4.00 ද්ක්ලා)



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ඩබ්.එම්.චංචා දේදුනු ප්රකාන ද ො/ගල්බ කනිටු විදුශ, බඩල්කුඹුර 10-11 ද ොණරාග ඌල 0776167147
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.41

2 ආර්.එම්.පී.ක්ාන් වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර් ාණ ද ො/සී/කළුඔබ්බ පාව 10-11 ද ොණරාග ඌල 0728455550
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.24

3 එන්.ආර් එම්.එන් චතුරංග බංඩාර
දේශිය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර් ාණාත් ක වැරසිලි 

නිර් ාණ

ද ො/ ාශානා   . .විදුශ 

ද ොණරාග
10-11 ද ොණරාග ඌල 0703304919

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.6

4
පී.එච්.බී. අකංක උප ාල් 

ව රවික්ර 
ද්රලය බා ඇදී ද ො/ විදයාදෝක විදයාය 10-11 ද ොණරාග ඌල 0739815905

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.10

5 එව.් උදම්් තීක්ණ කු ාර කාටුන් චිත්ර ද ො/ සියඹාණ්ඩුල ජාතික පාව 10-11 ද ොණරාග ඌල 0717973517
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.15

6 එන්.එම්. නිවංවා දිල්රුක්ෂි
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදී )
ද ො/විදයාදෝක ජාතික පාව 12-13 ද ොණරාග ඌල 0764862889 21.10

7
දක්.එම්. නිදම්ා ප්රවාදනී

ද්රලය බා ඇදී 
ද ො/ ධර්  විජය  .වි. - පශත අරා 

12-13
ද ොණරාග

ඌල 0776132171
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.25

8
දක්.එම්.  ධුාණි උදේශිකා

ද්රලය බා ඇදී 
ද ො/ ධර්  විජය  .වි. - පශත අරා 

12-13
ද ොණරාග

ඌල 0741807944
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.28

9
අයි.පී. හිරු වදරුලන්

ද්රලය බා ඇදී 
ද ො/ ධර්  විජය  .වි. - පශත අරා 

12-13
ද ොණරාග

ඌල 0764935907
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.30

10 ඩබ්.ඒ. ඉදම්් ධනංජය වික්ර සිංශ කාටුන් චිත්ර ද ො/ නි්වංක ජා. පාව 12-13 ද ොණරාග ඌල 0784823825
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.6

                                                     වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                     

                 ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                 .................................පෂාත                                         මමොනරාග කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  පප.ල. 8.00 සිට ප.ල. 4.00 ද්ක්ලා)



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ආර්.එම්. චලනි හර්ෂිකා කුමාරි
       භුමි දර්ශන       (බලා 

ඇදීම)
බ/වැවේගම ම.විදුහල 12-13 වැලිමඩ ඌව 0575792369 21.23

2 එච්.එම්. සදමිණි සමුධිනි
       භුමි දර්ශන       (බලා 

ඇදීම)
බ/වැවේගම ම.විදුහල 12-13 වැලිමඩ ඌව 0575792369 21.24

                                                               සමස්ත ංකා පාසල් ළමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                           

                                      ජාතික තරග ලටය සදහා සුදුසුකම් ැබූ ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලන්ගේ නාම ගල්ඛනය

                                 ඌල .පළාත                                          ලැලිමඩ  කළාප අධ්යාපන කාර්යාය

  සර් ගජෝන් ගකොතාල විදයාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  ගප.ල. 8.00 සිට ප.ල. 4.00 දක්ලා)

  සර් ගජෝන් ගකොතාල විදයාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  ගප.ල. 8.00 සිට ප.ල. 4.00 දක්ලා)



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ඩබ්.ක්ෂිකා පුර්ණි විජේරත්න වන්නිදර්න ජ ො/පැල්ලත්ත. .වි- පැල්ලත්ත. 10-11 ලැල්ලාය ඌල 0717675101
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 20
7.33

2 ආර්.එම්.  හීා සුක්ණී රත්නායක
       භුමි දර්න       (බා 

ඇදී )
ජ ො/ ල්ලත්තාල ජා.පාව 12-13 ලැල්ලාය ඌල 0782300870 21.09

                                                               වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                           

                                      ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්ගේ නාම ගල්ඛනය

                                         ඌල පෂාත                                                ලැල්ලාය  කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

  වර් ගජෝන් ගකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  ගප.ල. 8.00 සිට ප.ල. 4.00 ද්ක්ලා)



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධ්යසථ්ානය හා ලිපිනය

ාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ඩි.එම්.පසිදු ක්රුලන් දිවානායක වන්නිදර්න බ/බුගව්තාල වි. 10-11 වියළුල ඌල 0776674765
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 20
7.37

2 එන්.එම්. විදුර රවාාංජන නලරත්න පරිඝනක චිත්ර බ/ මශකැලේ මශ විදුශ 10-11 වියළුල ඌල 0716389044 10.14

3 ඩී.එම්. පූජිත මලශේ් වත්වර පරිඝනක චිත්ර බ/ මශකැලේ මශ විදුශ 10-11 වියළුල ඌල 0740917538 10.17

                                                               වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                           

                                      ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්ගේ නාම ගල්ඛනය

                              ඌල.පෂාත                                        වියළුල කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් ගද්නු ැගේ.)


