2013 წელი
1. ალადაშვილი მაია
2. ალთუნაშვილი თორნიკე
3. ამისულაშვილი ანა
4. არაბიძე თამარ
5. არაბიძე ნინო
6. არეშიძე გიორგი
7. არჩვაძე ელისაბედ
8. არჯევანიძე ჯემალ
9. აფციაური სოფიკო
10. ახოიშვილი თათია
11. ბაბოშვილი მონიკა
12. ბადაგაძე ნინო
13. ბაისონაშვილი მარი
14.ბაკოევი ანა
15. ბაკურაძე ელენე
16. ბარამიძე მარიამ
17. ბარკალაია ზურაბ
18. ბაყაშვილი ნათელა
19. ბახტაძე ქეთევანი
20. ბედიაშვილი თამარი
21.ბექაური ნინო
22. ბოლათაშვილი თეონა
23. ბრეგვაძე სალომე
24. გათაშვილი ირაკლი
25. გეგეშიძე დავით
26. გელაშვილი მაია
27. გიგოლაშვილი თამარი
28. გიორგობიანი თინათინ
29. გოგილაშვილი გოგა
30. გურული თინა
31. დათუნაშვილი მარიამი
32. დალაქიშვილი ვასილ
33. დურგლიშვილი ბექა
34. ენაგელი ანი
35. ენდელაძე ანა
36. ვადაჭკორია დავით
37. ვაჭრიძე გიგა
38. ვაჭრიძე ზურაბ
39. ვეკუა სანდრო
40. ზაქაიძე ეთერი
41. ზეიკიძე თეონა
42. ზუმბაძე ნინო

43. თაბუაშვილი ნინო
44. თვარაძე ელენე
45. ინასარიძე ნინო
46. კავთელაძე ბექა
47. კაკაურიძე თინა
48. კასაბური ლადო
49. კაშმაძე ვახტანგი
50. კერესელიძე ნინო
51. კვირკვაია გიგა
52. კიკაბიძე მარიამ
53. კოვზირიძე თორნიკე
54. კოკოზაშვილი უჩა
55. კონცელიძე ბექა
56. კუთხაშვილი ბექა
57. კუკულავა სოფიკო
58. კუტალია მარიამ
59. ლამაზიანი რობერტ
60. ლეკიშვილი ტატო
61. ლუჩანინოვი ნიკო
62. მამარდაშვილი თემურ
63. მამნიაშვილი სოსო
64. მაჩაიძე ნუცა
65. მახარაშვილი სალომე
66. მახარაძე დავით
67. მელაშვილი დიმიტრი
68. მელაძე მანანა
69. მეტრეველი გიგა
70. მირუაშვილი ქეთევან
71. მიქელაძე თამარი
72. მიქიაშვილი ირაკლი
73. მოდებაძე მარინა
74. ნავროზაშვილი ია
75. ნასიძე ირაკლი
76. ორთოიძე მაია
77. პაპავა ანა
78.პაპიაშვილი ნათია
79. ჟორჟიკაშვილი ირაკლი
80. სიხაშვილი ნიკოლოზ
81. სომხიშვილი სოფიკო
82. ტაბიძე საბა
83. ტალახაძე ნინო
84. ფაიქაშვილი მარიამი
85. ფხალაძე ნინო
86. ქადაგიშვილი ციცი
87. ქავთარაძე ქეთევანი
88. ქალდანი ნათია

89. ქართლელიშვილი თამარ
90. ქარქუსაშვილი ნატო
91. ქითიძე სალომე
92. ქიმერიძე გიორგი
93. ქორიძე თეა
94. ქურციკიძე ნანა
95. ქუშაშვილი სოფიკო
96. ქუხილავა ანა
97. ღარიბაშვილი ბექა
98 ღარიბაშვილი ნინო
99. ყალაიჩიშვილი სოფიკო
100. შახაძე გიორგი
101 .შველიძე სოფიკო
102. ჩომახაშვილი თეონა
103. ჩუბინიძე დავით
104. ჩხაპელია მარიამ
105. წიკლაური მაია
106. ჭამიაშვილი ანი
107. ჭიღლაძე თეიმურაზ
108. ჭიღლაძე თეონა
109. ხალვაში შორენა
110. ხაჩიშვილი საბა
111. ხაჭაპურიძე დავით
112. ხიდაშელი ნუნუ
113. ხმალაძე თამარ
114. ხმელიძე გიორგი
115. ხოსროშვილი ნინო
116. ხოხიაშვილი თათია
117. ხურცილავა ნანა
118. ხუციშვილი ლაშა
119. ხუციშვილი სოფო
120. ჯავახიშვილი თამარ
121. ჯალაბაძე ელენე
122. ჯინჭარაძე კონსტანტინე

