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பிரிவு - ஆரம்ப வகுப்பு  
 

விஜிதரன் அர்சிதா பெண் இரண்டாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
பசல்வரஞ்சன் அக்சனா பெண் இரண்டாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
தம்பெயா அதிசயா பெண் முதலாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
சத்தியொல் பென்றி டஸ்டீன் ஆண் மூன்றாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
தவநேசன் ெிரிஸ் ஆண் இரண்டாம் இடம் பதாய்யன் 
சு ன் ச ரன் ஆண் முதலாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 

 

பிரிவு-1 - 2013 
 

அ ீர்-ஆசிக் அம்ரா பெண் இரண்டாம் இடம் பதாய்யன் 
பஜயநசெரம் அர்சனா பெண் முதலாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
சதீஸ்கு ார் எழிலன் ஆண் மூன்றாம் இடம் பதாய்யன் 
ரகுோதன் ொர்த்தியன் ஆண் இரண்டாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
இளங்நொ விஷாென் ஆண் முதலாம் இடம் பதாய்யன் 

 

பிரிவு-2 - 2012 
 

ஞானச்சந்திரன் ெர்ணிொ பெண் இரண்டாம் இடம் பதாய்யன் 
வூல்ஸ்லி ேிருலின் ஈடா பெண் முதலாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
பசல்வரஞ்சன் அக்சரன் ஆண் மூன்றாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
ொநலந்திரன் ஆநதஸ் ஆண் இரண்டாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
சுரேஸ் றயீான் ஆண் முதலாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 

 

பிரிவு-3 - 2011 
 

சுரேஸ்குமார் தஷாஜினி பெண் முதலாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
ரந ஷன் ொவ்யா பெண் முதலாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
றக்சன் அலக்ஸ்  ாயவன் ஆண் மூன்றாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
விஜிதரன் பிேவனீ் ஆண் மூன்றாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
அன்ரனி நெர் ினஸ் பஜபறானிந ா ஆண் இரண்டாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
அரவிந்தன் தாரென் ஆண் முதலாம் இடம் ஒஸ்ரபால்ட் 
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பிரிவு-4 - 2010 
 

சிவநாதன் பிகலியா பெண் இரண்டாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
சதீஸ்குமார் தக்.ஷி பெண் இரண்டாம் இடம் பதாய்யன் 
மணிவண்ணன் மீோ பெண் முதலாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
ஞானச்சந்திேன் பிேவனீ் ஆண் மூன்றாம் இடம் பதாய்யன் 
சு ன் கு ரன் ஆண் மூன்றாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
மணிவண்ணன் கார்த்திக் ஆண் இரண்டாம் இடம் பதாய்யன் 
கரனசன் ரகவின் ஆண் முதலாம் இடம் பதாய்யன் 

 

பிரிவு-5 - 2009 
 

ெிருொெரன் சுெதீொ பெண் இரண்டாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
சதீஸ்கு ார் பவண்ணிலா பெண் முதலாம் இடம் பதாய்யன் 
பறாக்.ஷன்-வசந்தகு ார் ந ாறிஷா பெண் முதலாம் இடம் பதாய்யன் 
சுநரஸ் தஸ்வின் ஆண் இரண்டாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
இளங்நொ அக்சித் ஆண் முதலாம் இடம் பதாய்யன் 

 

பிரிவு-6 - 2008 
 

சிறஸீ்ெந்தராசா அக்.ஷா பெண் இரண்டாம் இடம் பதாய்யன் 
சுந்தேச்சசல்வன் சுஜித்தா பெண் இரண்டாம் இடம் பதாய்யன் 
ெநணசன் ெஷ்வினி பெண் முதலாம் இடம் பதாய்யன் 
அரவிந்தன் புெழன் ஆண் இரண்டாம் இடம் ஒஸ்ரபால்ட் 
ொலகு ார் அஸ்வின் ஆண் முதலாம் இடம் பதாய்யன் 

 

பிரிவு-7 - 2007 
 

சிவோதன் ெிரிசில்லா ஆண் மூன்றாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
சிவச்சந்திரன் அநனாஜா பெண் இரண்டாம் இடம் பதாய்யன் 
ெநணசன் ெனிசா பெண் முதலாம் இடம் பதாய்யன் 

 

பிரிவு-8 - 2006 
 

தம்பெயா வர்ணி பெண் முதலாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
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பிரிவு -9 - 2005 
 

பிரறமகாந்த் கிருசன் ஆண் இரண்டாம் இடம் பதாய்யன் 
முகுந்தன் அஸ்வின்ோம் ஆண் முதலாம் இடம் ப ாட்டன்ஸ்றூட் 
பஜயக்கு ரன் சங்ெவி பெண் இரண்டாம் இடம் பதாய்யன் 
ஆனந்தம் நயசுதா பெண் முதலாம் இடம் பதாய்யன் 

 
 
 

பிரிவு-2 - 2012 
 

சிவநாதன் ரயாசுவா ஆண்  சமாட்டன்ஸ்றூட் 
 


