
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 එව.්එම්.ඩබ්ලිව්.සවව්ලන්දි සුභසිංශ
සේශිය වාම්ප්රදායික වැරසලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසලි 

නිර්මාණ

 මශ/කටු/නුගසල ම.ම.වි. 10-11 කටුගව්ස ොට මධ්යම 0775816990
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.11

2 එච්.ජි.එන්. ධ්නිංජනි සකෝරෂසේ
සේශිය වාම්ප්රදායික වැරසලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසලි 

නිර්මාණ

ශ්රි රාහු විදුශ කටුගව්ස ොට 10-11 කටුගව්ස ොට මධ්යම 0779450670
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.14

3 ඩබ්.ජී.ඒ සනතුමිණ විසේරත්න වන්නිදර්න
මප/කටු/මශනුලර ආනන්ද විදයාය 

ශාරිව්පත්තුල
10-11 කටුගව්ස ොට මධ්යම 0702449157

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.1

4 සේ.ජී. මධුනි කුමාරි ධ්ර්මපා
සේශීය වාම්ප්රදායික වැරසලි ඒකක 

ාවි සයන් වැරසලි චිත්ර
මශ/ අිංකුඹුර ජාතික පාව 12-13 කටුගව්ස ොට මධ්යම 0741391930

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 38
16.6

5
ඩී.එම්.ඩී.ඒ. බෑබාගම

ද්රලය බා ඇදීම මශ/නුගසල මධ්ය මශා විදයාය 12-13
කටුගව්ස ොට

මධ්යම 0712077573
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
23.1

6 එම්.සේ.එව.්ඒ.බී. දයානන්ද කාටුන් චිත්ර
මශ/සමොෂසගොඩ ශ්රී පියදව්ස 

සබෞේධ් මශා විදයාට
10-11

කටුගව්ස ොට
මධ්යම 0761875382

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 30
13.27

                                                        වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                  

                                                    ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                       මධ්යම පෂාත                                          කටුගස්තතොට 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 ඩි.ටි.විහංගා රණසංහ සන්නිදර්න ඩෙල්ටා ගැමුණු පුර ම.වි 10-11 ඩ ොත්මඩල් මධ්යම 0772556660
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.25

2 එච්.එම්.ඩි.ප්රතිභා ඩහේරත් ඇසුරුම් හා දලටන
මප/ඩ ොත්/ගාමිණි දිසානාය  

ජාති පාස ඩ ොත්මඩල්
10-11 ඩ ොත්මඩල් මධ්යම 0766179331

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.13

                                                         වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                 

                                                  ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                          මධ්යම පෂාත                                          කකොත්මකේ 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

115 ජි.කේ.ඒ.යු.කෙපුල් අමරණායක
කේශිය සාම්ප්රදායික සැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක සැරසිලි 

නිර්මාණ

එම්.එස.් අලුත්ගමකේ ජාතික පාස 10-11 ගම්කපොළ මධ්යම 0773028019
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 09
3.7

203 A.L.F .N ifla කපෝස්ටර් චිත්ර කේ/කලුගමුල ම.ම.වි. 10-11 ගම්කපොළ මධ්යම 0782720566
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.8

316 Thiyagaraja K alam කපොත් පිටකලර මහ/සරස්ලති ජාතික පාස, නුලරඑළිය 10-11 ගම්කපොළ මධ්යම 0779144991
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 24
9.4

449 එච්. වියත් ෙබීබා කාටුන් චිත්ර ගම්/ සහිරා  විදුහ, ගම්කපො 10-11 ගම්කපොළ මධ්යම 0774440596
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 29
13.11

754 Z.F . R afdha
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)
ාන්ෙ ඇන්ඩෘ බාලිකා මහා විදුහ 12-13 ගම්කපොළ මධ්යම 0755251040 22.4

935 ආ.එම්.කේ.රවීන්ද්ර බණ්ඩාර ඇසුරුම් හා දලටන වික්රමභාහු මධ්ය විදයාය, ගම්කපො 12-13 ගම්කපොළ මධ්යම 0710417157
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 55
27.5

937 S. Venujan ඇසුරුම් හා දලටන සරස්ලතී මධ්ය මහා විදයාය 12-13 ගම්කපොළ මධ්යම 0761666026
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 55
27.7

                                                           වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                               

                                                    ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                මධ්යම පෂාත                                        ගම්ප ො 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

466 ඩබ්.ඒ.ජී.ජී.පී.පී. වික්රමසිංහ කාටුන්චිත්ර මපගලේවලමධ්යමහාවිදණාලය 10-11 ගලේලවල මධ්යම 0703694121
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 30
13.28

                                                                 වමව්ත ංකා ොවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                         

                                                           ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                         මධ්යම ෙෂාත                                                    ගපල්පල 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

1 එච්.එම්.වනුජි  තත්වරි හශේරත් ප්රකාන මප/තල්/ හවනර්තහල ම.වි. 10-11 හතල්හෙනිය මධ්යම 0770223660
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.48

2 ආර්.ජී. ක්රිාන් ප්රබාත් ජයතික කාටුන් චිත්ර
ම/හතල්/කළුගල් ඹය කණි්ට 

විෙයාය
10-11 හතල්හෙනිය මධ්යම 0701463726

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 30
13.24

3 යූ.ඩී.එම්.ජී.එන්.එව.් දිවානායක ද්රලය බා ඇදීම

මප/හනල්/ උඩප්පත්තුල හෙ. පාව - 

හතල්හෙනිය 12-13

හතල්හෙනිය

මධ්යම 0718133213
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.44

                                                         වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                 

                                                   ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                               ඹධ්යම පෂාත                                 පතල්පද්නිය කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධයසථ්ානය හා ලිපිනය

ාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

1 කේ.ඩී.ඩී.දිවානායක ප්රකාන මප/කෙනු/පිළිමතාල  ම.ම.විදුශ 10-11 කෙනුලර මධ්යම 0775151224
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.55

2 ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.භාග්යා කුමාරි වාම්ප්රොයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ
මප/කෙනු/ශැරමිටිග් ශ්රී ධීරානන්ෙ 

ජා.පා.,පිලිමතාල
10-11 කෙනුලර මධ්යම 0779156952

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.17

3 ඩබ්ලිව්.එම්.බී.ඒ.කේ.වීරකවේකර වාම්ප්රොයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ
මප/කෙනු/ශැරමිටිග් ශ්රී ධීරානන්ෙ 

ජා.පාව
10-11 කෙනුලර මධ්යම 779156952

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 07
2.22

4 එව.්වී.තාරුක උෙය කුමාර වාම්ප්රොයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ
මප/කෙනු/විමධ්ර්මසරිය  ම.වි.,  

පෑකෙණිය
10-11 කෙනුලර මධ්යම 0776826697

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 08
2.33

5 ඊ.ජී.සී. ඉකම් ගුණරත්න වාම්ප්රොයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ
මප/කෙනු/ශ්රී ව්ලර්ණකජෝති ජා.පා., 

කිරිබත්තුඩුල
10-11 කෙනුලර මධ්යම 775426075

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 08
2.38

6 ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.එන්.විකේසුන්ෙර වාම්ප්රොයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාණ මප/කෙනු/මැණිේදිල ම.ම.වි. 10-11 කෙනුලර මධ්යම 766201901
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 08
2.39

7
සී.එම්.අයි. උත්පා බණ්ඩාර 

චන්කෙව්කර

නලමය වූ විවිධ් ශැඩකේ භාණ්ඩ වෙශා 

නිර්මාණාත්මක චිත්ර

මශ/ කෙනු ශ්රී ධිරානන්ෙ ම.වි. 

පිලිමතාල
10-11 කෙනුලර මධ්යම 0773040952

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 12
4.18

8 ජී.ජි.නිර්ම වසිත් විකේගුණකවේකර
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය
මප/කෙනු/කෙොඩම්ල ජාතික පාව 10-11 කෙනුලර මධ්යම 0750711588

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.11

9 ආර්.පී.ජී.චාමික ප්රවාද් රාජපේ
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය

මප/කෙනු/කෙොඩම්ල ජාතික 

පාව,මුරුතාල
10-11 කෙනුලර මධ්යම 0774265076

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.12

10 ඒ.කේ.ජී.ධ්නුක ේාන් ජයලර්ධ්න
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය
මප/කෙනු/කෙොඩම්ල ජාතික පාව 10-11 කෙනුලර මධ්යම 0813828953

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.13

11 යූ.ජි.මල්ා නදීානි
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය
මප/කෙනු/කෙොඩම්ල ජාතික පාව 10-11 කෙනුලර මධ්යම 0755288909

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 14
5.16

12 එම්.ජී.ජි.ර්මිකා කද්ානි යනල්
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය
මප/කෙනු/කෙොඩම්ල ජාතික පාව 10-11 කෙනුලර මධ්යම 0703761047

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 14
5.18

13 ඒ.ජී.දුංජන කශේාන් ප්රියරත්න
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය
මප/කෙනු/කෙොඩම්ල ජාතික පාව 10-11 කෙනුලර මධ්යම 0771179078

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 14
5.19

                                                         වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                 

                                                       ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්ගේ නාම ගල්ඛනය

                                මධ්යම පෂාත                                          දදනුලර කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය



අනු 

අංකය
ශිෂ්ය/ශිෂ්යාලගේ නම තරග ශිර්ෂ්ය ඉගගනුම බන පාස

ලයස ්

කාණ්ඩය
අධ්යාපන කාපය පළාත දුරකතන අංකය තරග මධයසථ්ානය හා ලිපිනය

ාා 

අංකය

තරග ආසන 

අංකය

14 ඩී.එම්.එච්.අකයෝෙයා දිවානායක කපෝව්ටර් චිත්ර මශ/කෙනු මැණිේදිකල ම.වි 10-11 කෙනුලර මධ්යම 081573836
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 15
6.5

15 වී.එච්.ඩී.ආර්.රාජපේ කපෝව්ටර් චිත්ර
මව/කෙන/විමධ්රමසරිය 

ම.වි.පැනිකෙණිය
10-11 කෙනුලර මධ්යම 0715196241

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.21

16 වි.ඩි.එච්.එන්.විතාරණ වන්නිෙර්න කඩුග්න්නාල ජා.පා කඩුග්න්නාල 10-11 කෙනුලර මධ්යම 0775023095
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.8

17 එච්.පි.ර්මික වෙරුලන් කුමාරසිංශ වන්නිෙර්න මප/කෙනු අමුණුපුර ක.වි.මැණිේදිල 10-11 කෙනුලර මධ්යම 0724433845
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 18
7.13

18
එව.්එම්.ඒ.ජී.වචින්ත පිය ෙසුන් 

වකසුරිය
වන්නිෙර්න

මප/සී.බී.විකේතුංග් ජා.පා - ෙව්කර, 

මුරුතග්ශමුල්
10-11 කෙනුලර මධ්යම 0784437844

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 20
7.34

19 එව් ඉානි එරන්දි ඇසුරුම් ශා ෙලටන
මප/කෙනු/මැනිේදිකල 

ම.ම.වි.මැනිේදිකල
10-11 කෙනුලර මධ්යම 0766788450

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.8

20 එව.් පී.ජි. අෂිණි කකෞයා ජයරත්න භුමි ෙර්න ( බා ඇදීම )
මප/ කෙනු/ කැට කුඹුර කණි්ඨ වි. 

කැටකුඹුර
10-11 කෙනුලර මධ්යම 0728620021

 වර් ගජෝන් ගකොතාල විද්යාය, 

කුරුණෑග.  (2022-11-05  ගප.ල. 

8.00 සිට ප.ල. 4.00 ද්ක්ලා)
11.6

21 එච්.එල්.එව.්සී. අකබ්සිංශ ෙලය බා ඇදීම
මප/ කෙනු/ කැට කුඹුර කණි්ඨ වි. 

කැටකුඹුර
10-11 කෙනුලර මධ්යම 0713568179

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.14

22 එන්.ජී. ඉාන් අංජන අකබ්රත්න ෙලය බා ඇදීම කඩුග්න්නාල ජා.පා කඩුග්න්නාල 10-11 කෙනුලර මධ්යම 0763346913
ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 27
12.15

23
ඩබ්.එම්.එන්. නකලෝෙයා බණ්ඩාර 

ලනසිංශ
වාම්ප්රොයික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන

මප/කෙනු/ ශ්රී ව්ලර්ණකජෝති ජාතික 

පාව- කිරිබත්කුඹුර
12-13 කෙනුලර මධ්යම 0756237449

ගම්/කැප්ගපටිගපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්ගගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.14

24
ඩබ්.එම්.එව.් වීරකකෝන්

ෙලය බා ඇදීම
මශ/ඩී.බී.විකේතුංග් ජා.පාව

12-13
කෙනුලර

මධ්යම 0812315176
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.20

25
එච්.ජී.ටී.ටී ධ්ර්මරත්න

ෙලය බා ඇදීම
මශ/ ඩී.බී. විකේතුංග් ජාතික පාව- 

මුරුතග්ශමු 12-13
කෙනුලර

මධ්යම 0718946115
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.38

26 කේ.කේ.පී.ඩබ්.ජී.ඒ.එව.් ධ්ර්මසිරි කාටුන් චිත්ර කඩුග්න්නාල ජා.පා කඩුග්න්නාල 12-13 කෙනුලර මධ්යම 078670702
ගම්/චන්ද්රගජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.2



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 එස.්අපර්ණා නිර්මානි ඇසුරුම් හා දවටන මප/නා/ නාලන්දා ම.වි. නාලන්ද 10-11 නාඋල මධ්යම 0662246625
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.7

2 පි.බි.එස.්විහාරා බංඩාර ඇසුරුම් හා දවටන මප/නා/ නාලන්දා ම.වි. නාලන්ද 10-11 නාඋල මධ්යම 0714993666
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.14

3 එස.්එම්.ටී.එල්.බී. සමරක ෝන්  ාටුන් චිත්ර
මප/කමොන්ටි ක ොපල්ලව ම.ම.වි - 

ක ොන් හවිල
10-11 නාඋල මධ්යම 0705791636

ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 30
13.26

4 ඒ.ජී.එම්. කහේමන්ත ගුනවර්ධ්න ඇසුරුම් හා දවටන ශ්රී නා  ජාති  පාසල නාඋල 12-13 නාඋල මධ්යම 0709067670
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

ොර, යක්ක

 ාා 

අංක 55
27.9

                                                     වමව්ත ංකා ොවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                     

                                         ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                               මධ්යම ෙෂාත                                         නාඋ කෂාෙ අධ්යාෙන 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 පී.එම්.බී.සවන්දි අත්තනායක ප්රකාන  මශ/ ශ්රී ලන්ද්රනන්ද ස ෞද්ධ විදුශ 10-11 මශනුලර මධයම 0718028722
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.59

2 ආර් එච්.එම්. සේ.සේ. රත්නායක ප්රකාන මශ/විශාරමශාසද්වි  ාලිකා විදුශ 10-11 මශනුලර මධයම 0703333177
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 05
1.69

3 එම්.වි.එච්.ඒ.ආරියරත්න
සද්ශිය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මාණාත්මක වැරසිලි 

නිර්මාණ

මප/සශේමමාලි  ා.වි. 10-11 මශනුලර මධයම 0775187786
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 10
3.28

4 ඩබ්.ඡි.ආර්.අයි.සී.කල්පජිත්
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය
මශ/ස රලට්ව් ජාතික පාව-අම්පිටිය 10-11 මශනුලර මධයම 0777544704

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 13
5.4

5 සේ.එම්.මනීා සවව්මිණි ජයසුන්දර සපෝව්ටර් චිත්ර මශ/සීලලි වි.,හිදග 10-11 මශනුලර මධයම 0762393433
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 16
6.22

6 ටී.ඩබ්.එව.්ආර්.බී. මසවේකර සපොත් පිටකලර ාන්ත සිල්සලව්තර විදයාය, මශනුලර 10-11 මශනුලර මධයම 0774229177
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.19

7 එච්.ඒ.එම්.එව.් සශේරත් සපොත් පිටකලර ාන්ත සිල්සලව්තර විදයාය, මශනුලර 10-11 මශනුලර මධයම 0773184601
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 25
9.20

8 ඩබ්.ටී.එල්.ජී.එව.් සී. සවනවිරත්න පරිඝනක චිත්ර
ශ්රී චන්දානන්ද ස ෞද්ධ විදුශ - 

මශනුලර
10-11 මශනුලර මධයම 0774939099 10.1

9 ඩි.ජි.ඩි.ටි.බි. ජයතික භුමි දර්න (  ා ඇදීම ) කිංව්වුඩ් වි. මශනුලර 10-11 මශනුලර මධයම 0728200733 11.1

10 බි.ඩි.චන්ද්රරත්න භුමි දර්න (  ා ඇදීම ) ාන්ත සිල්සලව්තර වි.මශනුලර 10-11 මශනුලර මධයම 0767097661 11.2

11 එම්.එම්. චන්ද්රසවෝම කාටුන් චිත්ර මශාමායා  ාලිකා විදුශ - මශනුලර 10-11 මශනුලර මධයම 0812240615
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 30
13.19

12 එච්  .ඒම්. බුද්ධිනි උසම්ා සශේරත් ප්රකාන - දිය වායම් මශ/ මශාමයා  ාලිකා විදුශ 12-13 මශනුලර මධයම 0771966643
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.2

                                                          වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                

                                                ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                 .මධ්යම පෂාත                                          මහනුලර කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

 අධ්යාපන අමාතයාංය ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්    ( 

පලත්ලන දිනය පසුල ද්ැනුම් පද්නු ැපේ.)

 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)



13 ආර්.ආර්.සේ.එච්.බී. ජයසකොඩි ප්රකාන - ඝණ මාධය
ශ්රී චන්දානන්ද ස ෞද්ධ විදුශ - 

මශනුලර
12-13 මශනුලර මධයම 0718012440

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.2

14 පී.එම්.සේ.අයි. අත්තනායක ප්රකාන - ඝණ මාධය
ශ්රී චන්දානන්ද ස ෞද්ධ විදුශ - 

මශනුලර
12-13 මශනුලර මධයම 0718012440

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.9

15 ඉමාා දසුනි ගාල්සේ වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන මශමායා  ා.වි. - මශනුලර 12-13 මශනුලර මධයම 0772731477
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.10

16 ඩී.එන්. වමරසකෝන් වාම්ප්රදායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන මශාමායා  ාලිකා විදුශ - මශනුලර 12-13 මශනුලර මධයම 0769251414
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 34
15.15

17 ඒ.එම්. යවානි බිශිංවා අත්තනායක
සද්ශීය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ාවිතසයන් වැරසිලි චිත්ර
මශ/ මශාමයා  ාලිකා විදුශ 12-13 මශනුලර මධයම 0769975217

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 38
16.5

18 සේ.පී. අසමෝදයා නිමාලි රණතිංග
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය කරීම

මශ/ සීතාසද්වී  ාලිකා විදුශ - 

මශනුලර
12-13 මශනුලර මධයම 0718506599

ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 41
18.3

19 පී.ජී. පවිත්රා මධුෂි නලරත්න
නල නිර්මාණාත්මක වැරසිලි චිත්ර 

නිර්මාණය කරීම

මශ/ සීතාසද්වී  ාලිකා විදුශ - 

මශනුලර
12-13 මශනුලර මධයම 0711045938

ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 42
18.24

20 සී.වී.සේ. වික්රමසිිංශ
සද්ශීය වාම්ප්රදායික වැරසිලි ඒකක 

ඇසුරින් නිර්මානාත්මක වැරසිලි චිත්ර
මශාමායා  ාලිකා විදුශ - මශනුලර 12-13 මශනුලර මධයම 0777636515

ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 44
19.22

21 එම්.ඩබ්.සේ. ානුක සපසර්රා
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)
මශ/ාන්ත සිල්සලව්ටර් විදයාය 12-13 මශනුලර මධයම 0812223917 22.7

22 ඩබ්.ඒ.එම්.ආර්.සේ.එම්.  ණ්ඩාර
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)
මශ/ාන්ත අන්සතෝන්  ාලිකා විදුශ 12-13 මශනුලර මධයම 0769887222 22.10

23 යූ.ජී. වන්ත ප්රභාත් වීරසිිංශ
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)
මප/මශ/රිසිකා සවෞන්දර්ය විදයාය 12-13 මශනුලර මධයම 0776620636 22.26

24 ඊ.එම්.ජී.ඒ.එව.් ඒකනායක
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)
මප/මශ/උවව්  ාලිකා විදයාය 12-13 මශනුලර මධයම 0717471181 22.27

25 ඩබ්.ඒ. වශන් තාරක ලල්සපො
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)
මප/මශ/රිසිකා සවෞන්දර්ය විදයාය 12-13 මශනුලර මධයම 0762787088 22.29

26
අයි.පී.ජී. ඉසුරු ේාන් ජයසිිංශ

ද්රලය  ා ඇදීම ාන්ත සිල්සලව්තර විදයාය, මශනුලර 12-13
මශනුලර

මධයම 0751008176
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.17

27
පී.සේ. කාලයා ප්රස ෝධිනී ජයසිිංශ

ද්රලය  ා ඇදීම
පු්පදාන  ාලිකා විදයාය - මශනුලර

12-13
මශනුලර

මධයම 0776710843
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 46
23.29

28
ටී.එම්.ඊ.පී.බී. තානාපති

ද්රලය  ා ඇදීම
මප/මශ/ ාන්ත සිල්සලව්කර වි. - 

මශනුලර 12-13
මශනුලර

මධයම 0702740727
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.40

29
එව.්ජී.එම්.සේ. ගිවින්ද වීජිය  ණ්ඩාර

ද්රලය  ා ඇදීම
ම/ මශ/ රිසිකා සවෞන්දර්ය විදයාය -

 ශල්සොළුල 12-13
මශනුලර

මධයම 0752404775
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.41

  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)



30
පී. කවිදු ගසව් මධුරිංග

සපෝර්ටර් චිත්ර
ධර්මරාජ විදයාය - මශනුලර

12-13
මශනුලර

මධයම 0760351498
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 49
24.2

31
එම්.ජී. අප්වරා වමාධි කුමාරසිිංශ

සපෝර්ටර් චිත්ර
මශ/ සීතාසද්වී  ාලිකා විදුශ - 

මශනුලර 12-13
මශනුලර

මධයම 07748229177
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 49
24.8

32
යූ.සේ.ඩී.බී. උඩසගදර

සපෝර්ටර් චිත්ර
මශා/ සීතාසද්වී  ාලිකා වි

12-13
මශනුලර

මධයම 0769182348
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 49
24.14

33
ඩී.එම්.ඩී. වීරේසකොඩි

සපෝර්ටර් චිත්ර
ශ්රී ලන්දානන්ද ස ෞද්ධ විදුශ

12-13
මශනුලර

මධයම 0718012440
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 49
24.15

34
ජී.ඒ.ඒ.සේ ගුණලර්ධන

සපෝර්ටර් චිත්ර
මශාමායා  ාලිකා විදුශ - මශනුලර

12-13
මශනුලර

මධයම 0769184616
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.21

35
ඩබ්.ඒ.පී.ආර්. විසේසිිංශ

සපෝර්ටර් චිත්ර
මශාමායා  ාලිකා විදුශ - මශනුලර

12-13
මශනුලර

මධයම 0772365015
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.22

36
ලයි.ජී.ඒ. ඉද්දමල්සගොඩ

සපෝර්ටර් චිත්ර
ශ්රී ලන්දානන්ද ස ෞද්ධ විදුශ

12-13
මශනුලර

මධයම 0718012440
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 50
24.27

37 පී.ආර්.සේ ජයවීර සපොත් පිටකලර මශ/ ධර්ම රාජ විදයාය, මශනුලර 12-13 මශනුලර මධයම 0768718639
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.3

38 ඒ.ඩී. සවනරත් සපොත් පිටකලර මශ/උවව්  ාලිකා විදුශ, මශනුලර 12-13 මශනුලර මධයම 0718398110
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.12

39 එන්.ජී. සුජානි කාිංචනා වීරසිිංශ සපොත් පිටකලර මප/මශ/උවව්  ාලිකා විදයාය 12-13 මශනුලර මධයම 0713728579
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 54
26.17

40 පී.ඩී.ටී. ඉමල්කා ධර්මප්රිය ඇසුරුම් ශා දලටන මශාමායා  ාලිකා විදුශ - මශනුලර 12-13 මශනුලර මධයම 0718587012
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 55
27.3

41 ආර්.ඒ. මයුමි අසයෝදයා රණසිිංශ කාටුන් චිත්ර මශ/මශාමායා  ාලිකා විදුශ 12-13 මශනුලර මධයම 0718191500
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.13

42 සේ.එම්.සේ.එච්. කැකුන්දර කාටුන් චිත්ර මශ/මශාමායා  ාලිකා විදුශ 12-13 මශනුලර මධයම 0772731477
ගම්/චන්ද්රපජෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 57
28.14



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.රනිදි පෙවින්යා ප්රකාන මා/රජපේ විද්යා විදුශ 10-11 මාතපේ මධ්යම 0714430239
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 02
1.28

2 එම්.ඒ.ටී.ඩී.බී. ජයපකොඩි ප්රකාන
මා/ සිරිමාපලෝ බණ්ඩාරණායක ආද්ර් 

විදුශ,  මාතපේ
10-11 මාතපේ මධ්යම 0702571271

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 03
1.39

3 පී.ජී.ඔ.එව.් බණ්ඩාර ප්රකාන
මා/සිරිමාපලෝ බණ්ඩාරනායක ජා. 

ොව
10-11 මාතපේ මධ්යම 0761940312

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 04
1.50

4 පී.ඒ.එචි.එන්.ප ොඩකුඹුර ප්රකාන මා/ාන්ත පතොමව් ජාතික ොව 10-11 මාතපේ මධ්යම
0773772426070

4640035

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 05
1.68

5 ටී.ජී.පී.එව.්පී. බණ්ඩාර වන්නිද්ර්න මා/ කයිකාල ම.වි. - මාතපේ 10-11 මාතපේ මධ්යම 0711386190
ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 19
7.26

6 එන්.එේ.ඩි.වි.බි.පයත්මින් ඇසුරුම් ශා ද්ලටන රජපේ විද්යා විද්යාය මාතපේ 10-11 මාතපේ මධ්යම 0770427482
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 23
8.32

7 වයුමි ආකර්ා කුමාරසිිංශ පෙොත් පිටකලර මා/ශ්රී විංඝමිත්තා ජා.ො.මාතපේ 10-11 මාතපේ මධ්යම 0783776127
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 24
9.1

8 පී.එච්.ටී.එම්. අභයරත්න ප්රකාන - දිය වායම් ශ්රී විංඝමිත්තා බාලිකා විදුශ 12-13 මාතපේ මධ්යම 076655024
ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 31
14.1.13

9 ඩබ්.එම්. කවිදි චමත්කා විපේසුන්ද්ර වාම්ප්රද්ායික චිත්ර ඇසුරින් නල නිර්මාන
මා/ ශ්රී විංඝමිත්තා ජාතික ොව - 

මාතපේ
12-13 මාතපේ මධ්යම 0718049098

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 35
15.19

10
ඩබ්.එම්. පනත්මිණි අශිංනා 

ලර්ණකුසුරිය
ප්රතිරූෙ මා/ සිරිමාපලෝ බණ්ඩාරණායක විදුශ 12-13 මාතපේ මධ්යම 077897400

ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.12

11
පේ.එච්.එන්.බී. කපිරත්න

ද්රලය බා ඇදීම
මා/ ාන්ත පතෝමව් ජාතික ොව - 

මාතපේ 12-13
මාතපේ

මධ්යම 0766646606
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.42

12
පේ.ජී. වචිනි නිපම්ෂිකා වික්රමසිිංශ

ද්රලය බා ඇදීම
ශ්රී විංඝමිත්තා බාලිකා විදුශ

12-13
මාතපේ

මධ්යම 0770579724
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.43

13
ඊ.ජී.ඩී. පමපනෝශකා විපේසිිංශ

ද්රලය බා ඇදීම
ශ්රී විංඝමිත්තා බාලිකා ජාතික ොව - 

මාතපේ 12-13
මාතපේ

මධ්යම 0760594954
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.45

                                                         වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                 

                                                      ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                 මධ්යම පෂාත                                          මාතලේ 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 ආර්.එම්. නිෂෘධි මධුෂිකා විජේරත්න ජ ොත් පිටකලර ම /ලත්/ ලත්ජත්ගම බාලිකා විද්යාය 12-13 ලත්ජත්ගම මධ්යම 0770420997
ගම්/චන්ද්රජ ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 53
26.15

                                 මධ්යම පෂාත                                         ලත්තත්ගම කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

                                                              වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                            

                                                    ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්ජේ නාම ජල්ඛනය



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

එම්.යූ.එම්.පී.ජී.හිරුණි හංසිකා 

පිටප ොල
ප ෝස්ටර් චිත්ර

ම /නු/ශ්රී සුමංගල ජ. ා, 

නිල්දණ්ඩාහින්න
10-11 වල පන් මධ්යම 0718325771

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 17
6.34

229 ඩී.එම්. චලනි උපේක්ෂා පනතුමිණී ප්රකාශන - ඝණ මාධ්ය
මා/ ව ශ්රී සද්ධ්ානන්ද ද්විතික  ාසල - 

වල පන්
12-13 වල පන් මධ්යම 0703831739

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 32
14.2.7

494 ඩබ්. එම්. මතීශ දිල්ශාන් වීරසිංහ
භුමි දර්ශන 

(නිර්මානාත්මක)
බ /ශ්රී සුමංගල ජාතික  ාසල 12-13 වල පන් මධ්යම 0719629487 22.2

එම්.යූ.එම්.පී.ජී.හිරුණි හංසිකා 

පිටප ොල
ප ෝස්ටර් චිත්ර

ම /නු/ශ්රී සුමංගල ජ. ා, 

නිල්දණ්ඩාහින්න
10-12 වල පන් මධ්යම 0718325771

ගම්/යක්ක අනුර මධ්ය මශා 

විද්යාය, නුලර පාර, යක්ක.

 ාා 

අංක 47
7.34

759 ඩී.එම්. චලනි උපේක්ෂා පනතුමිණී ප්රකාශන - ඝණ මාධ්ය
මා/ ව ශ්රී සද්ධ්ානන්ද ද්විතික  ාසල - 

වල පන්
12-13 වල පන් මධ්යම 0703831739

ගම්/කැප්පපටිපපො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 62
14.2.8

1024 ඩබ්. එම්. මතීශ දිල්ශාන් වීරසිංහ
භුමි දර්ශන 

(නිර්මානාත්මක)
බ /ශ්රී සුමංගල ජාතික  ාසල 12-13 වල පන් මධ්යම 0719629487 22.3

                                                         වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                                 

                                                   ජාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය

                                මධ්යම පෂාත                                          ලපනේ  කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

  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)



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

ජේ.එම්.යූ.ජී. ඩිල්ෂානි සමදරා 

ජසජෙවිරත්ෙ ද්රලය බා ඇදීම

මප/විල්/ ොමිනිඔය ම.ම.චි - විල්ගමුල

12-13 විල්ගමුල මධ්යම 0740409355
ගම්/චන්ද්රජ ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.36

                                                              වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                            

                                                      ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්ජේ නාම ජල්ඛනය

                           මධ්යම පෂාත                                          විල්ගමුල 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

685
ආර්.එම්.කේ.ජී දිල්ාන් කවිදු 

රත්නායක
ප්රතිරූප මප/ශගු/දියතාල ම.ම. විද්යාය 12-13 ශගුරන්කකත මධ්යම 0767215168

ගම්/චන්ද්රජ ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

පාර, යක්ක

 ාා 

අංක 45
20.15

751 එව.්එම්. මකශේ් දිල්ාන් චතුරංග
භුමි ද්ර්න 

(නිර්මානාත්මක)
නු/විේක ෝරියා ජාත්ක පාව 12-13 ශගුරන්කකත මධ්යම 0762066014 22.1

761 ඩී.එම්. කවිදු නිමන්ත රණසංශ
භුමි ද්ර්න 

(නිර්මානාත්මක)
නු/විේක ෝරියා ජාත්ක පාව 12-13 ශගුරන්කකත මධ්යම 0760859489 22.11

                                                            වමව්ත ංකා පාවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                              

                                               ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්ජේ නාම ජල්ඛනය

                                මධ්යම.පෂාත                                          හගුරන්කකත කෂාප අධ්යාපන කාර්යාය

  වර් ජ ෝන් ජකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

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

  වර් ජ ෝන් ජකොතාල විද්යාය, කුරුණෑග. 

(2022-11-05  ජප.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

284 ඩි.එව.්ඒ.එන්.ඒ.ද සවොයිවා ඇසුරුම් ශා දලටන
සේබ්රියල් බාලිකා විදුශ ජාතික පාව 

ශැටන්
10-11 ශැටන් මධ්යම 0512232417

ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 21
8.11

308 එන්.ජි.ආර්.ටි.උදාරා ඉන්දිලරි ඇසුරුම් ශා දලටන
මප/ශැ/ධ්ර්මාසෝක විදුශ 

ගිනිගත්සශේන
10-11 ශැටන් මධ්යම

ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 23
8.35

314 එව.්ශෂිනි ඈන් සපොත් පිටකලර ා.සේබ්රියල් බ.ම. 10-11 ශැටන් මධ්යම 0512232417
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිවල්ත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 24
9.2

380 එම්.පී.ආර්. චන්දපම පරිඝනක චිත්ර ක්පාන ම. වි. 10-11 ශැටන් මධ්යම

 අධ්යාෙන අමාතයාංය ඉසුරුොය, 

බත්තරමුල්    ( ෙලත්ලන දිනය ෙසුල 

ද්ැනුම් පද්නු ැපේ.)
10.29

463 ඩී. ක්රිාන්ති කාටුන් චිත්ර ලටල සදමෂ ම.ම.වි 10-11 ශැටන් මධ්යම 0512237094
ගම්/කැප්පෙටිපෙො මධ්ය මශා 

විද්යාය, මිරිව්ලත්ත,මුදුන්පගොඩ.

 ාා 

අංක 30
13.25

753 බී.ජී.එව.් කවී
භුමි දර්න 

(නිර්මානාත්මක)
ක්පාන මධ්ය මශා විදුශ ශැටන් 12-13 ශැටන් මධ්යම 0512232337

  වර් ප ෝන් පකොතාල විද්යාය, 

කුරුණෑග. (2022-11-05  පෙ.ල. 

8.00 සිට ෙ.ල. 4.00 ද්ක්ලා)
22.3

817
සක්.ජී. නයනාාංජලී

ද්රලය බා ඇදීම
ක්පාන ම. වි.  - ශැටන්

12-13
ශැටන්

මධ්යම 0512232337
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

ොර, යක්ක

 ාා 

අංක 47
23.37

879
සුජිත් ශර්ණ

වන්නිදර්න
ාන්ත/ සරේබ්රියල් බාලිකා විදුශ

12-13
ශැටන්

මධ්යම 0512232417
ගම්/චන්ද්රප ෝති මශා විද්යාය,නුලර 

ොර, යක්ක

 ාා 

අංක 51
25.9

                                 මධ්යම ෙෂාත                                          හැටන් කෂාෙ අධ්යාෙන කාර්යාය

                                                                  වමව්ත ංකා ොවල් ෂමා චිත්ර තරගය - 2022                                                                        

                                                     ාතික තරග ලටය වද්ශා සුදුසුකම් ැබූ ශිය/ශියාලන්පේ නාම පල්ඛනය


