
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 ඒ.වී.එස.්දුනි සාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ මාර/ග ොඩපිටිය ජා.පා.,අකුරැස්ස 10-11 අකුරැස්ස දකුණ 718022074
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.28

2 රුසිරු තරුපනිමල් ඇසුරුම් හා දලටන
මාර/ගතලිජ්ජවි රාජසිිංහ 

ම.වි.ගතලිජ්ජවි
10-11 අකුරැස්ස දකුණ 0703641395

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.12

3 ඒ.වී.පී. පලනි ගේශිකා දිව්මනි සාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන මාර/ ග ොඩපිටිය ජා.පා. 12-13 අකුරැස්ස දකුණ 0773102128
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.39

4 වී.ඒ. උෂානි හිංසිකා සාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන මාර/ ගතලිජ්ජවි ම.ම.වි - ගතලිජ්ජවි 12-13 අකුරැස්ස දකුණ
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.50

5 ඩී.ජී. ඉමාෂා ගනත්මි සාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන මාර/ ගතලිජ්ජවි ම.ම.වි - ගතලිජ්ජවි 12-13 අකුරැස්ස දකුණ 0772923761
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.51

                                                       වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                   

                                   ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                             ද්කුණු පෂාත                                            අකුරැස්ස 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 ටී.එච්.එස.් තෙලස්නා දම්සනනි ප්රකාන හ/තෙලිඅත්ෙ ම.වි.  තෙලිඅත්ෙ 10-11 ෙංගල් දකුණ 0774392270
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.7

2 එල්.පී.එච්.දහමිති සාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ හ/තෙලිඅත්ෙ ම.ම.වි, තෙලිඅත්ෙ 10-11 ෙංගල් දකුණ 0715458320
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.19

3 එස.්එස.්සමරසංහ
තේශිය සාම්ප්රදායික සැරසලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක සැරසලි 

නිර්මාණ

හ/ත ොතොන්මාරුල ආදර් 

ක.වි.ෙංගල්
10-11 ෙංගල් දකුණ 0712472761

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.12

4 වී.පී. තිනුරි චතුමිනි ත ොත් පිටකලර හ/තෙලිඅත්ෙ ම.ම.වි. - තෙලිඅත්ෙ 10-11 ෙංගල් දකුණ 0775026853
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.28

5 ඩි.බි. තලොජිත්මා රිසාදි භුමි දර්න ( ො ඇදීම ) හ/ තෙලිඅත්ෙ ම.ම.වි. තෙලිඅත්ෙ 10-11 ෙංගල් දකුණ 0785532020 11.5

6 ඩබ්.වී. ඉමාෂි චනිකා කාටුන් චිත්ර ග/තෙලිඅත්ෙ මධ්ය මහා විදයාය 10-11 ෙංගල් දකුණ 0718907263
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.12

7 එම්.තේ. ලනි මල්ෂිකා ෙත්සරණි කාටුන් චිත්ර හ/තෙලිඅත්ෙ ම.ම.විදුහ 12-13 ෙංගල් දකුණ 0715717387
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.12

                                                          වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                

                                                   ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                ද්කුණු පෂාත                                          තංගල් 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

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 ආර්.එච්. පලනි තත්වරනි ප්රකාන ගා/ධර්මාශෝක විදුශ, අම්බංශගොඩ 10-11 අම්බන්ශගොඩ දකුණ 0774121800
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.35

2 එව.්ඒ.ශදව්මිණි දශරා සුරියආරච්චි
ශේශිය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසිලි 

නිර්මාණ

ගා/ධර්මාශෝක විදුශ අම්බංශගොඩ 10-11 අම්බන්ශගොඩ දකුණ 0771007536
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 10
3.20

3 ආර්.එම්.ශශන්වා ශවත්මලී ශපෝව්ටර් චිත්ර ගා/ධර්මාශෝක වි., අම්බන්ශගොඩ 10-11 අම්බන්ශගොඩ දකුණ 0740617913
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.9

4 ශේ.පී. අශේා ක්ානි භුමි දර්න ( බා ඇදීම ) ගා/ ධර්මාශෝක වි. අම්බන්ශගාාඩ 10-11 අම්බන්ශගොඩ දකුණ 0776829005 11.7

5 ඩබ්.ජි.පි. පින්වරා ජයසුරිය භුමි දර්න ( බා ඇදීම )
ගා/ ප්රජාපතී ශගෝතමි බා.වි. 

අම්බන්ශගොඩ
10-11 අම්බන්ශගොඩ දකුණ 0779519366 11.10

6 එඒ.ඩබ්.එම්. විදුල් වින්දිය භුමි දර්න ( බා ඇදීම ) ගා/ ධර්මාශෝක වි. අම්බන්ශගාාඩ 10-11 අම්බන්ශගොඩ දකුණ 0777778467 11.11

7 ආර්. පමුදි අමාා ද සිල්ලා ද්රලය බා ඇදීම ග/ ධර්මාශෝක විදයාය 10-11 අම්බන්ශගොඩ දකුණ 0777461939
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.4

8 ඩී.යූ.ඕ. ශබෝශපආරච්චි කාටුන් චිත්ර
ගා/ධර්මාශෝක විදයාය - 

අම්බන්ශගොඩ
10-11 අම්බන්ශගොඩ දකුණ 0761570581

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 30
13.16

9 ඕ.වී. මියුරු කුමුදිත කාටුන් චිත්ර ගා/ධර්මාශෝක වි., අම්බන්ශගොඩ 10-11 අම්බන්ශගොඩ දකුණ 0757942323
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 30
13.20

10 ඩබ්. ලව්තු වශන්
නලමය වූ විවිධ ශැඩශේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

ගා/ සිේධාර්ථ මධය මශ විදයාය - 

බපිටිය
12-13 අම්බන්ශගොඩ දකුණ 0773589911

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 40
17.28

11
ආර්.එම්. වදලි තරින්දි

ද්රලය බා ඇදීම
ගා/ බටශපො ම.ම. විදුශ

12-13 අම්බන්ශගොඩ දකුණ 0771390468
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.59

 වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

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

 වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

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

 වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

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

                                ද්කුණු පෂාත                                          අම්බන්ගගොඩ කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

                                                        වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                  

                                  ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය



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 එච්.ඒ.එව.්ප්රනාන්දු ප ෝව්ටර් චිත්ර
ගා/ාන්ත පතපර්වා 

බා.ම.වි,කුරුඳුගශශැතැක්ම,ඇල්පිටිය
10-11 ඇල්පිටිය දකුණ 0779212853

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.28

2 ඩබ්. සුචීර වංජන වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන ගා/ අමුපගොඩ ම.වි - අමුපගොඩ 12-13 ඇල්පිටිය දකුණ 0772895414
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.54

3
පක්.පක්. දිල්කි යපෝධරා

ද්රලය බා ඇදීම
ශා/ාන්ත පතොපර්වා බාලිකා මශා 

විදයාය
12-13 ඇල්පිටිය දකුණ 0771849371

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.7

4
පක්.ඩබ්. එරන්දි අරුණි උපේශික

ප ෝර්ටර් චිත්ර
ගා/ අමුපගොඩ ම.වි - අමුපගොඩ

12-13 ඇල්පිටිය දකුණ 0711818064
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.23

5
පක්.ඩබ්. කිත්මිණි මලීා වත්වරණි

ප ෝර්ටර් චිත්ර
ගා/ අමුපගොඩ ම.වි - අමුපගොඩ

12-13 ඇල්පිටිය දකුණ 0711818064
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.29

6
එව.්එම්. දනුෂි දීමාා

වන්නිදර්න
ගා/අවිත්තාල නාන්දා ම. විදුශ

12-13 ඇල්පිටිය දකුණ 07761730745
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.12

                                                        වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                  

                                  ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                 ද්කුණු පෂාත                                          ඇල්පිටිය 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 ඉ.ජි.මලිා සවනුරි
සේශිය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසිලි 

නිර්මාණ

ගා/සෙළුල ජාතික පාව සෙළුල 10-11 උඩුගම දකුණ 0716885940
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 10
3.24

2
ඩබ්.ආර්.ඒ.එච්.එම්.ඒ.බණ්ඩාර 

සමොණරවි
වන්නිදර්ෙ ගා/සෙළුල .ජා.පා - සෙළුල 10-11 උඩුගම දකුණ 0707992181

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 20
7.32

3 ඩි.වනුනි තුාරා වන්නිදර්ෙ ගා/සෙළුල . ජා.පා - සෙළුල. 10-11 උඩුගම දකුණ 0711873413
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 20
7.39

4
ඒ.ජී. තරු ක්ාන්

සපෝර්ටර් චිත්ර
ගා/ ොසගොඩ රාජකීය ජාතික පාව

12-13 උඩුගම දකුණ 0774211594
ගම්/චන්ද්රජ ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.30

                                                          වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                

                                                     ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්ජේ නාම ජල්ඛනය

                                 ද්කුණු පෂාත                                          උඩුගම 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.ආර්.එසහ. අවහමළ ප්රකළන ගිංත ොට ජළතික පළව, ගිංත ොට 10-11 ගළල් දකුණ 0770397145
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.9

2 ඩී.කවීළ  ත්වරණි ප්රකළන ගළ/ ජනළධිපති බළ. විදුශ 10-11 ගළල් දකුණ 0713775880
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.15

3 එවහ.එම්.එවහ.කවිමි වමන්සිරි
තේශිය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි 

නිර්මළණ

ගළ/ශෘදය කනයළරළමය බළ.විදුශ 

කළුලෆල් ගළල්
10-11 ගළල් දකුණ 0767041629

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.2

4 ඩබ්ලිව්.ටි.වදලි මන්දිනි
තේශිය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි 

නිර්මළණ

ගළ/ශෘදය කනයළරළමය බළ.විදුශ 

කළුලෆල් ගළල්
10-11 ගළල් දකුණ 0776258760

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 10
3.23

5 එච්.තදව්ලි තිවළරළ ද තවොයිවළ
නල නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි චිත්ර 

නිර්මළණය
ගළ/විංඝමිත් ළ බළලිකළ විදයළය 10-11 ගළල් දකුණ 0711291659

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.2

6 තේ.ඒ.වී.වත්වරණි තපෝවහටර් චිත්ර ගළ/උණලටුන මශ විදයළය 10-11 ගළල් දකුණ 0789766168
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.26

7 පී.ඩබ්ලිව්.සිතුමි තනත්වර තපෝවහටර් චිත්ර
ගළ/මළනවි උපනන්ද වි.,මළනවි, 

ලශන්දල
10-11 ගළල් දකුණ 0776497173

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.27

8 එම්.ඩි.පි.එල්.තමන්ඩිවහ වන්නිදර්න රිපන් බළලිකළ විදයළය ගළල් 10-11 ගළල් දකුණ 0763802970
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.20

9 ඩි.ආර්.තයොගයළ ප්රතබොධිනි වන්නිදර්න
ගළ/පිළන විදයළර්ත ොදය ජළ.පළ පිළන 

ලිංචළල
10-11 ගළල් දකුණ 0772104855

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 20
7.35

10 තේ.ජි. නතලෝදයළ  ත්වරණි භුමි දර්න ( බළ ඇදීම ) ගළ/ ක්රිවහතුතේල බළ.වි. 10-11 ගළල් දකුණ 0770594647 11.9

11 තේ.ඒ.  රුෂි අනුපමළ මධුළනි ප්රකළන - දිය වළයම් ගළ/කෂතේ ශ්රී සුමිංගතෝදය ජළ.පළව 12-13 ගළල් දකුණ 0782575911
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.6

12 බී.ජී. ශසිනි  රිංගළ වළම්ප්රදළයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මළන ක්රීවහතුතේල බළ.වි. - බේතේගම 12-13 ගළල් දකුණ 0769815193
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.56

13 එම්. රසළයිඩීන් අවහමළ
නල නිර්මළණළත්මක වෆරසිලි චිත්ර 

නිර්මළණය කිරීම
මුවහලිම් බළලිකළ විදයළය -  ළපිටිය 12-13 ගළල් දකුණ 0770316686

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.25

 වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

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

                                                        වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                  

                                                   ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                        ද්කුණු පෂාත                                          ගාල් 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

13 එච්.තේ. පිංකජ පූර්ණජිත්
තේශීය වළම්ප්රදළයික වෆරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මළනළත්මක වෆරසිලි චිත්ර
ගළ/ රිච්මන්ඩ් විදයළය - ගළල් 12-13 ගළල් දකුණ 0776591607

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.20

14 වී.ටී. තකෝදළතගොඩ
       භුමි දර්න       (බළ 

ඇදීම)
ගළ/මහින්ද විදුශ-ගළල් 12-13 ගළල් දකුණ 0710699681

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, 

කුරුණෑග. (2022-11-05  පප.ල. 

8.00 සිට ප.ල. 4.00 ද්ක්ලා)
21.48

15
එච්.ඩබ්. කළවිහක අකිංක

ද්රලය බළ ඇදීම ගළ/සිරිදම්ම විදයළය,බුදල 12-13
ගළල්

දකුණ 0768923976
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.5

16
ඩබ්.තේ. අනුජි යලින්දි රණවීර

ද්රලය බළ ඇදීම
ගළ/ ශ්රී ශෘදය කනයළරළමය - ගළල්

12-13
ගළල්

දකුණ 0776497512
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.55

17
ආර්.ඩී. ආදිතශට්ටි

ද්රලය බළ ඇදීම
ගළ/වවුත්න්ඩ් විදුශ - ගළල්

12-13
ගළල්

දකුණ 0713384587
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.58

18 එවහ. රුෂි ආකර්ණී තපෝවහටර් චිත්ර
ගළ/පිළන විදයළර්ත ෝදය 

ජළ.පළ,ලිංචළල
10-11 ගළල් දකුණ 0766597186

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.30

19 ඩබ්.එච්.අනුජිනි දිනිතිකළ වන්නිදර්න
ගළ/පිළන විදයළර්ත ොදය ජළ.පළ පිළන 

ලිංචළල
10-11 ගළල් දකුණ 0775365823

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.9

20 එම්.ආර්. තනත්වර පඩිප්තපරුම තපොත් පිටකලර ගළ/ලළන විදයළර්ත ෝදය ජළතික පළව 12-13 ගළල් දකුණ 078792172
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.14

21 එවහ. රුෂි ආකර්ණී තපෝවහටර් චිත්ර
ගළ/පිළන විදයළර්ත ෝදය 

ජළ.පළ,ලිංචළල
10-11 ගළල් දකුණ 0766597186

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.30

22 ඩබ්.එච්.අනුජිනි දිනිතිකළ වන්නිදර්න
ගළ/පිළන විදයළර්ත ොදය ජළ.පළ පිළන 

ලිංචළල
10-11 ගළල් දකුණ 0775365823

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.9

23 එම්.ආර්. තනත්වර පඩිප්තපරුම තපොත් පිටකලර ගළ/ලළන විදයළර්ත ෝදය ජළතික පළව 12-13 ගළල් දකුණ 078792172
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.14



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධයසථ්ානය හා ලිපිනය

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 එව.්එච්.චමත් මලී
නලමය වූ විවිධ ශැඩයේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

මාර/ ඌරුය ොක්ක ජා. පා. 

ඌරුය ොක්ක
10-11 යදනියාය දකුණ 0710415479

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 12
4.19

2 එච්.ආදිත්ය නියක්් වන්නිදර්න මාර/ඌරුය ොක්ක ජා.පා  ඌරුය ොක්ක 10-11 යදනියාය දකුණ 0715987005
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.10

3 ඒ.එල්.අනුද පවන්දුල් වන්නිදර්න මාර/ඌරුය ොක්ක ජා.පා 10-11 යදනියාය දකුණ 0775522654
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.11

4 යක්.වචිත්රා දිල්ශානි වන්නිදර්න මාර/යමොයොගමුල ක.වි.යමොරග 10-11 යදනියාය දකුණ 0767768603
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.18

5 ඩබ්ලිව්.ප්රවින් නයනජිත් ඇසුරුම් ශා දලටන මාර/කිරිලිපන ක.වි.යමොරග කිරිලිපන 10-11 යදනියාය දකුණ 0774376282
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.21

6 යජ.අයි.ජි.වි.යමත්වරණි ඇසුරුම් ශා දලටන
මාර/යදහිගව්ප ඩඩ්ලි යවේනානායක 

ජාතික පාව යමොරලක
10-11 යදනියාය දකුණ 0769847007

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.29

7 එව.්එච්.යශානි චයමෝදයා මධුානි භුමි දර්න (  ා ඇදීම ) මාර/ පිට ැද්දර ජාතිත් පාව 10-11 යදනියාය දකුණ 076553206 11.24

8 එව.්ලයි.ජි. යත්මිය ගත්වර කාටුන් චිත්ර මාර/ඌරුය ොක්ක ජා.පා 10-11 යදනියාය දකුණ 0713155553
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 30
13.22

9 එව.්ජී. පුබුදු උදාර වම්පත් කාටුන් චිත්ර මාර/පල්යල්ගම ම.ම.වි්් 10-11 යදනියාය දකුණ 0717337263
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 30
13.23

10 එච්.ජී. හිරුෂිකා මදුරංග වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන මාර/ ය ංගමුල ද්විතික පාව 12-13 යදනියාය දකුණ 0711709632
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.58

11
පී.ඩබ්. යනත්ාරා වංජානි

වන්නිදර්න
මාර/ යමොරලක කිර්ති අයබ්වික්රම ජා. 

පාව 12-13 යදනියාය දකුණ 0764594674
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.6

12 යක්.ඒ. ඉයනෝා යවව්ලන්දි කාටුන් චිත්ර මාර/පල්යල්ගම ද්වීතික පාව 12-13 යදනියාය දකුණ 0715490278
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.8

                                                                 වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                         

                                                           ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                 ද්කුණු පෂාත                                                       දදනියාය  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

ශාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 පී.ආර්. මුණසිංශ ආචිචි ප්රකාන මාතර/සුජාතා විදුශ 10-11 මාතර දකුණ 0772199771
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.3

2 ජී.ශර් මධුාන් ප ෝව්ටර් චිත්ර මාර/පදමි  ශ්රී සුමිංග ම.ම.වි 10-11 මාතර දකුණ 0784351147
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.25

3 ඩබ්ලිව්.එච්.ශිංසකා පනත්වරණි ඇසුරුම් ශා දලටන මාර/සුජාතා විදුශ මාතර 10-11 මාතර දකුණ 0715580900
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.15

2 පේ.ඒ.යු.වම්මානි ඇසුරුම් ශා දලටන මාර/සුජාතා විදුශ මාතර 10-11 මාතර දකුණ 0713735968
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.28

4 චතූ  සත්රූ සරිලර්ධන ප ොත් පිටකලර
මාතර/මහින්ද රාජ ක් විදයාය, 

මාතර
10-11 මාතර දකුණ 0718311468

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.22

5 එව.්එච්.ඩි. චිනිදු ක්මික භුමි දර්න ( බා ඇදීම )
මාර/ තල් උතුර ධර්ම විජය 

ම.වි.,තල්
10-11 මාතර දකුණ 0726914456 11.14

3 යූ.ඒ. රවිදු වමුදිත වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන මාර/ රාහු විදයාය - මාතර 12-13 මාතර දකුණ 0412222749
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 36
15.38

6 ආර්.පක්.පක්. දිලිනි අනුරුද්ධිකා වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන ාන්ත පතෝමව් උවව් බාලිකා විදුශ 12-13 මාතර දකුණ 0740119202
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.49

7 එච්.ඒ. හිරුෂි දිල්ා වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන මාර/ ශ්රී සුමිංග ම.ම.වි. - රදම්  12-13 මාතර දකුණ 0741834826
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.55

4 වී.ඩී. රන්දිමා පවම්මිණි ඇසුරුම් ශා දලටන මාර/මශාමායා බාලිකා විදයාය මාතර 12-13 මාතර දකුණ 0716095014
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 56
27.17

                                ද්කුණු පෂාත                                          මාතර කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග.  

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

                                                            වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                              

                                                    ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය



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.පි.සිරු දෙව්මිණ
දේශිය වාම්ප්රොයික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසිලි 

නිර්මාණ

මාර/ගංදගොඩගම ජයලර්ධන ම.විදුශ 

ගංදගොඩගම ශක්මන
10-11 මුටියන ෙකුණ 0710153353

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.5

2 දක්.දක්.තරිදු ාන්
දේශිය වාම්ප්රොයික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසිලි 

නිර්මාණ

මාර/ගංදගොඩගම ජයලර්ධන ම.විදුශ 

ගංදගොඩගම ශක්මන
10-11 මුටියන ෙකුණ 0776477941

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.13

3 ඩී. එම්. ානුක
නලමය වූ විවිධ ශැඩදේ භාණ්ඩ වෙශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

මාර/ පුහුල්ලැල් 

ජා.පා.,කිරින්ෙ,පුහුල්ලැල්
10-11 මුටියන ෙකුණ 0775656910

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.7

4 යු.එන්. චතු දෙනුලන්
නලමය වූ විවිධ ශැඩදේ භාණ්ඩ වෙශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

මාර/ පුහුල්ලැල් 

ජා.පා.,කිරින්ෙ,පුහුල්ලැල්
10-11 මුටියන ෙකුණ 0718311468

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 12
4.29

5 එන්.හිරුෂි හිමාා වන්නිෙර්න මාර/තිශදගොඩ ජා.පා.තිශදගොඩ 10-11 මුටියන ෙකුණ 0760064048
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.16

6 එල්.ටී.ජී චදමෝදි ර්මිකා කාටුන් චිත්ර මාර/බමුණුගම මශා විදුශ 10-11 මුටියන ෙකුණ 0768838636
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 30
13.21

7 ආර්.පී. දක්ාන් මධුංක
දේශීය වාම්ප්රොයික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසිලි චිත්ර

මාර/ ගංදගොඩගම ජයලර්ධන ම.වි. - 

ගංදගොඩගම
12-13 මුටියන ෙකුණ 0779564715

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 43
19.01

8 ඩබ්.ජි.එව් ඉදුලර ගයාාන්
දේශීය වාම්ප්රොයික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසිලි චිත්ර

මාර/ ගංදගොඩගම ජයලර්ධන ම.වි. - 

ගංදගොඩගම
12-13 මුටියන ෙකුණ 0712875763

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.23

9 එල්.ටී. ජී. ශර්ා පැතුම් කාටුන් චිත්ර මාර/බමුණුගම මශා විදුශ 12-13 මුටියන ෙකුණ 0717989065
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.3

10 එල්.ටී. ජී. අවංකා ක්මාලි කාටුන් චිත්ර මාර/බමුණුගම මශා විදුශ 12-13 මුටියන ෙකුණ 07018104175
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.10

                                                             වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                             

                                                        ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                             ද්කුණු පෂාත                                         මුටියන කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



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 එච්.කේ. කනත්මි කාවින්දි
නලමය වූ විවිධ ශැඩකේ භාණ්ඩ වදශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර
ශ/ මණ්ඩාඩුල ම.වි. වීරකැටිය 10-11 ලව්මුල් දකුණ

0766398585071

8329143

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 12
4.26

2 ඒ.ඒ.කනත්මි වංජනා වන්නිදර්න
ශ/ශ්රි ංකා සංගප්පුරු මිත්රත්ල බාලිකා 

වි.කකොන්දග වීරකැටිය
10-11 ලව්මුල් දකුණ 0473024809

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.17

3 එල්.පි. රිද්මි කාලයා වන්නිදර්න ශ/විරකැටිය ම.ම.වි විරකැටිය 10-11 ලව්මුල් දකුණ 0713041609
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.22

4 එච්.ඒ.මල්ා මදුානි කශට්ටිආරච්චි වන්නිදර්න ශ/රිටිගශායාය ම.වි - කටුලන 10-11 ලව්මුල් දකුණ 0714946191
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.28

5 ඊ.එව.්එව.්ප්රකමෝදය ඇසුරුම් ශා දලටන ශ/රිටිගශයාය ම.වි. 10-11 ලව්මුල් දකුණ 0769996823
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 22
8.30

6 පි.ස.දශනායක ඇසුරුම් ශා දලටන ශ/රිටිගශයාය ම.වි. රිටිගශයාය කටුලන 10-11 ලව්මුල් දකුණ 0760509793
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 23
8.34

                                                              වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                            

                                                       ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                        ද්කුණු පෂාත                                       ලස්මුල් 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 ටී.ඩී.ටී. වශන්යා ප්රකාන දෙබරලැල ජාතික පාව, දෙබරලැල 10-11 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0772513969
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.4

2 එන්.ඒ.එච්.අයි. දවව්මිනි ප්රකාන ශ/සරියලැල ජාතික පාව 10-11 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0713668431
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 01
1.14

3 ජී.ජී.ාලිනි සුරංගනා ප්රකාන ශ/ සරියලැල ජා.පාව 10-11 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0742288043
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 05
1.63

4 එව.්ජී.දේ.දශාරා වාම්ප්රොයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ ශ/කුඩාදබෝාන පඤඤ්ාසිශ ම.වි. 10-11 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 06
2.7

5 ඒ. දරොානි නදලෝො අදේනායක
නලමය වූ විවිධ ශැඩදේ භාණ්ඩ වෙශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර
විජයබා ජා.පා., හංගම 10-11 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0711557183

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 11
4.9

6 දේ.එච්.ඊ.ශංවමාලි
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය
දෙබරලැල ජාතිකපාව,දෙබරලැල 10-11 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0707083997

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 14
5.20

7 එච්. රුෂි කවි්කා
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය
ශ/දෙබරලැල ජාතික පාව 10-11 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0718020490

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 14
5.26

8 එන්.ජී.ඩී.ආර්.දම්නාරි
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය
ශ/දෙබරලැල ජාතික පාව 10-11 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0718218633

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 14
5.27

9 එම්.ඒ.ඒ.එන්.මධුභාෂිණී දපදර්රා දපෝව්ටර් චිත්ර ශ/විශාරග ම.වි. 10-11 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0715878496
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.4

9 එව.්බී.නදීජා පබවරා ලවන් දපෝව්ටර් චිත්ර ශ/ද ේරපුත්  ජා.පා, අම්බන්දගොඩ 10-11 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0776430601
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.24

10 එච්.ඊ. චමල්ා දිදනත්මි ද්රලය බා ඇදීම ශ/ සුරියලැල ජාතික පාව 10-11 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0715315337
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 28
12.26

11 දේ.ඩී. වදුනි රන්දිකා ප්රකාන - දිය වායම් ශ ්/ සුචි ජාතික පාව 12-13 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0764942093
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.4

12 එච්.ඡී. මදන්ා ප්රදමෝදි ප්රකාන - ඝණ මාධය ශ/ සරියලැල ජාතික පාව - සරියලැල 12-13 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0767589556
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.12

                                                              වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                            

                                                        ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                               ද්කුණු පෂාත                                          හම්බන්තතොට 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

13 දේ. පියුමි ශන්සිකා මධුලන්ති ප්රකාන - මිශ්ර මාධය ශ/ හංගම විජයබා ජා. පා. 12-13 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0719638255
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 33
14.3.2

14 දේ.පී. උදේේා දවව්ලන්දි
       භුමි ෙර්න       (බා 

ඇදීම)
ශ/සුචී ජාතික පාව 12-13 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0718511772 21.13

15 වී.පී.  රුෂි දකෞයා
       භුමි ෙර්න       (බා 

ඇදීම)
ශ/ධර්මපා ම.විදුශ 12-13 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0714989072 21.31

16 පී.බී. චමත් ඉදුලර
       භුමි ෙර්න       (බා 

ඇදීම)
ශ/දෙබරලැල ජාතික පාව 12-13 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0723776754 21.41

17 අයි.ඒ. එල්. දකෝකිා ප්රවාධි
       භුමි ෙර්න       (බා 

ඇදීම)
ශ/ සරියලැල ජාතික පාව - සරියලැල 12-13 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0702474496 21.46

18 ඒ.එම්. වීරසිංශ ගමදේ
       භුමි ෙර්න       (බා 

ඇදීම)
ශ/සරියලැල ජාතික පාව 12-13 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0770275844 21.55

19 එව.්එම්.සී මල්ාන් දිවානායක
       භුමි ෙර්න       (බා 

ඇදීම)
ශ/දෙබරලැල ජාතික පාව 12-13 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0704655078 21.59

20 එව.් අරුණදි පාරින්ෙයා
භුමි ෙර්න 

(නිර්මානාත්මක)
ශ/සරියලැල ජාතික පාව 12-13 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0712419249 22.16

21 පී. වීා එරන්දි
භුමි ෙර්න 

(නිර්මානාත්මක)
ශ/සරියලැල ජාතික පාව 12-13 ශම්බන්ද ොට ෙකුණ 0774178842 22.30

22
ඊ.ඩේ. දනත්මි අනූපමා

ද්රලය බා ඇදීම
ශ/ සුරියලැල ජාතික පාව

12-13
ශම්බන්ද ොට

ෙකුණ
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.51

23
පී.ඒ.  ාරුණී ඉමාා

ද්රලය බා ඇදීම
ශ/ද රපුත්  ජාතික පාව - 

අම්බන්ද ොට 12-13
ශම්බන්ද ොට

ෙකුණ 0775361744
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 48
23.52

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් පජෝන් පකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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


