
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

427 ආර්.පී. ආකා් හංසද ද්රලය බා ඇදීම අම්/ රජගතැන්න මහ විදයාය 10-11 අම්පාර නැගගනහිර 0712996076
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 28
12.18

430 ගේ.ආර්.පී. ගමතූප ගුණගසේකර ද්රලය බා ඇදීම සද්ධාතිස්ස ජාතික පාස - අම්පාර 10-11 අම්පාර නැගගනහිර 0702516451
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 28
12.21

567 ජී.ඩී. ජගයෝදයා මනුෂි ගසෝමරත්න සාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන අම්/ ලැරඋන්කැටගගොඩ ජා.පා. 12-13 අම්පාර නැගගනහිර 0766873135
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.53

571 ගේ.ගේ. කසුනි චතුරිකා දයානන්ද සාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන ඩී.එස.් ගසේනානායක ජා.පා. - අම්පාර 12-13 අම්පාර නැගගනහිර 0778509964
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 37
15.57

611 ඩී.එම්. මාගනල් දමයන්ති කුමාරි
නල නිර්මාණාත්මක සැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම
අම්/ සද්දාතිස්ස ජාතික පාස 12-13 අම්පාර නැගගනහිර 0753808949

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

ොර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.1

636 ඒ.එම්. සදුනිකා සදමාලි
නල නිර්මාණාත්මක සැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම
සද්ධාතිස්ස ජාතික පාස - අම්පාර 12-13 අම්පාර නැගගනහිර 0761367476

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

ොර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.26

                                                                     වමව්ත ංකා ොවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                     

                                             ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                             නැපගනහිර ෙෂාත                                         අම්පාර කෂාෙ අධ්යාෙන 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

514 එල්. එච්. හ ේාණි දසුන්කා ප්රනාන්දු ප්රකාන - මිශ්ර මාධ්ය ත්රි/ කන්/ අග්රහ ෝධි ජා.පා 12-13 කන්තහල් නැහෙනහිර 0762283799
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 33
14.3.7

794
එම්.ජී. රහනෝා වි්මි

ද්රලය  ා ඇදීම ත්රි/ක/ මධ්ය ම ා විදයාය 12-13

කන්තහල්

නැහෙනහිර 0759387910
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

ොර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.14

                                                     වමව්ත ංකා ොවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                     

                      ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                          නැපගනහිර.ෙෂාත                                       කන්තලේ කෂාෙ අධ්යාෙන කාර්යාය



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

198 එම්.ආර්.එම්.තෙනුජ දීලන්ෙ ත ෝව්ටර් චිත්ර වදමඩුල් ම.වි, වදමඩුල් 10-11 තදහිඅත්ෙකණ්ඩිය නැතෙනහිර 0703118735
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.3

472 බී.ඩබ්. තකෞයා තදව්මිණි කුමාරි ප්රකාන - දිය වායම්
අම්/තදහි ජාතික  ාව , 

තදහිඅත්ෙකණ්ඩිය
12-13 තදහිඅත්ෙකණ්ඩිය නැතෙනහිර 0711034995

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.5

535 පී.වී. මල්ෂි නදීා විොරණ වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන අම්/ තදහිඅත්ෙකණ්ඩිය ජා. ා 12-13 තදහිඅත්ෙකණ්ඩිය නැතෙනහිර 0703118643
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.21

                                                     වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                     

                     ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                              නැපගනහිර පෂාත                                          දදහිඅත්තකණ්ඩිය කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම/ Name තරග ශිර්ෂ්ය / Unit ඉගගනුම බන පාස  / School

ලයස ්

කාණ්ඩය

/Age

අධ්යාපන 

කාපය Zonal

පළාත/ 

Province

දුරකතන 

අංකය/Tel

තරග මධ්යසථ්ානය හා 

ලිපිනය/Center

ශාා 

අංකය 

/Hall No.

තරග ආසන 

අංකය 

Students 

No

198 එම්.ආර්.එම්.තෙනුජ දීලන්ෙ ත ෝව්ටර් චිත්ර වදමඩුල් ම.වි, වදමඩුල් 10-11 තදහිඅත්ෙකණ්ඩිය නැතෙනහිර 0703118735

Gampaha/ Yakkala Anura M.M 

vidyalaya. Mirisswaththa. 

Mudungoda

 ාා 

අංක 15
6.3

233 එන්.අෆ්ල් N  Aflal Poster Art Agra Collage 10-11 Akkareipaththu Estern 6652240690

Gampaha/ Yakkala Anura M.M 

vidyalaya. Mirisswaththa. 

Mudungoda

 Hall No. 

17
6.38

234
එම්.එව.්තමොතශොමඩ් අව්මාල් M .M . 

M ohomad Asmal
Poster Art Samanthu 10-11 Samanthurei Estern 0672260024

Gampaha/ Yakkala Anura M.M 

vidyalaya. Mirisswaththa. 

Mudungoda

  Hall No 

17
6.39

325  M . M . F athima Satha Book Cover Ak/Addaichenai M M V 10-11 Akkareipaththu Estern 0752540870
Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

  Hall No 

24
9.13

349
වී. අතික්ා එවල්වි V Athiksha 

esalvi
Book Cover Winstern H igh School 10-11 Batticaloa Estern 0772112356

Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

  Hall No 

26
9.37

351 A. Asmiya Banu Book Cover
Thri/ Buhari N agar M .M . 

Vidyalaya
10-11 K inniya Estern 0775821157

Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

  Hall No 

26
9.39

427 ආර්.පී. ආකා් ශංවද ද්රලය බා ඇදීම අම්/ රජෙෙැන්න මශ විදයාය 10-11 අම් ාර නැතෙනහිර 0712996076
Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

 ාා 

අංක 28
12.18

430 තක්.ආර්.පී. තමත  ගුණතවේකර ද්රලය බා ඇදීම වද්ධාතිව්ව ජාතික  ාව - අම් ාර 10-11 අම් ාර නැතෙනහිර 0702516451
Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

 ාා 

අංක 28
12.21

436 ඒ.එම්.එෆ.් මිත්ාA.M .F  M ithla Object D rawing
Almanar G irls Collage 

Batticaloa
10-11 Batticaloa Estern 0754991467

Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

  Hall No 

28
12.27

437 තක්.එෆ.් අම්නා K . F . Amana Object D rawing
Almanar G irls Collage 

Batticaloa
10-11 Batticaloa Estern 0760372704

Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

  Hall No 

28
12.28

438
ඒ.ආර්.එම්. නාතක්් A.R .M . 

N akesh
Object D rawing

Samanthure D harussalam 

M .M .vidyalaya
10-11 Smanthurei Estern 0776252815

Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

  Hall No 

28
12.29

                                                                     වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                     

                                   ජාතික තරග ලටය වදශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්ගේ නාම ගල්ඛනය

                                                                                                            Estern  Province                       



456 තේ. යුතේ් J. U gesh Object D r
Smanthurei  U nmallei 

Viwekanandha COLLAG E
10-11 Thincomalce Estern 0777033016

Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

 Hall No 

30
13.18

472 බී.ඩබ්. තකෞයා තදව්මිණි කුමාරි ප්රකාන - දිය වායම්
අම්/තදහි ජාතික  ාව , 

තදහිඅත්ෙකණ්ඩිය
12-13 තදහිඅත්ෙකණ්ඩිය නැතෙනහිර 0711034995

Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

 ාා 

අංක 31
14.1.5

514 එල්. එච්. තශේාණි දසුන්කා ප්රනාන්දු ප්රකාන - මිශ්ර මාධය ත්රි/ කන්/ අග්රතබෝධි ජා. ා 12-13 කන්ෙතල් නැතෙනහිර 0762283799
Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

 ාා 

අංක 33
14.3.7

522 ඩී.එම්. කවීා තවව්මිණි තිකරත්න වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන
අම්/මශා/ තවරංකඩ ද්විතික  ාව - 

මශාඹය
12-13 මශඔය නැතෙනහිර 0773231650

Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

 ාා 

අංක 34
15.8

526 ඩබ්.ඒ. මධු ඩිල්ාන් තවතනවිරත්න වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන
අම්/මශ/ තවේරංකඩ ද්විතීක  ාව - 

මශඔය
12-13 මශඔය නැතෙනහිර 0774094908

Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

 ාා 

අංක 34
15.12

535 පී.වී. මල්ෂි නදීා විොරණ වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන අම්/ තදහිඅත්ෙකණ්ඩිය ජා. ා 12-13 තදහිඅත්ෙකණ්ඩිය නැතෙනහිර 0703118643
Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

 ාා 

අංක 35
15.21

567 ජී.ඩී. ජතයෝදයා මනුෂි තවෝමරත්න වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන අම්/ ලැරඋන්කැටතෙොඩ ජා. ා. 12-13 අම් ාර නැතෙනහිර 0766873135
Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

 ාා 

අංක 37
15.53

571 තක්.තක්. කසුනි චතුරිකා දයානන්ද වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන ඩී.එව.් තවේනානායක ජා. ා. - අම් ාර 12-13 අම් ාර නැතෙනහිර 0778509964
Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

 ාා 

අංක 37
15.57

589 MR. Fathima Badiha Shani Book Cover
Smanthurei  M islim N ational 

school 
12-13 Smanthurei Estern 0672260224

Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

  Hall No 

39
17.9

595 නාදන් ලනුකා N adhan Chanuka
Creative art of modern 

M iscellaneovs Shaped Object
Sri Vinayagar Collage 12-13 Batticaloa Estern 0741375410

Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

  Hall No 

39
17.15

606 Sithilvelam Guajisan
Creative art of modern 

M iscellaneovs Shaped Object
Th / H indu Collage 12-13 Thincomalce Estern 0752827883

Gam/Kappetipola Maha vidyalaya. 

Miriswathth. Mudungoda

 Hall No 

40
17.26

611 ඩී.එම්. මාතනල් දමයන්ති කුමාරි
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම
අම්/ වද්දාතිව්ව ජාතික  ාව 12-13 අම් ාර නැතෙනහිර 0753808949

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විදයාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.1

636 ඒ.එම්. වදුනිකා වදමාලි
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය කිරීම
වද්ධාතිව්ව ජාතික  ාව - අම් ාර 12-13 අම් ාර නැතෙනහිර 0761367476

ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විදයාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.26

750  N . M . vasil Landscape Al- Azar M uslim Collage 12-13 Thincomalce Estern 0758266834 21.60
  Sir Jone Kothalawala Vidyalaya. Kurunagala. 

(2022-11-05 --  8.00 a.m.  - . 4.00 P.m.)



794
එම්.ජී. රතනෝා වි්මි

ද්රලය බා ඇදීම ත්රි/ක/ මධය මශා විදයාය 12-13

කන්ෙතල්

නැතෙනහිර 0759387910
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විදයාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.14

841
F rancis D anisban

Poster Art
St. M ichelis College - N .S

12-13 Batticaloa Estern 0741435618
Gam/chandrajothi Maha vidyalaya 

New Kandy Rd' Yakkala

  Hall No 

49
24.1



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

522 ඩී.එම්. කවීෂා සෙව්මිණි තිකරත්න ොම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන
අම්/මහා/ සෙරංකඩ ද්විතික පාෙ - 

මහාඹය
12-13 මහඔය නැසෙනහිර 0773231650

ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.8

526 ඩබ්.ඒ. මධුෂ ඩිල්ෂාන් සෙසනවිරත්න ොම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන
අම්/මහ/ සෙේරංකඩ ද්විතීක පාෙ - 

මහඔය
12-13 මහඔය නැසෙනහිර 0774094908

ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.12

                                                     වමව්ත ංකා ොවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                     

                     ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                 නැපගනහිර .ෙෂාත                                     මහඔය කෂාෙ අධ්යාෙන කාර්යාය


