2014 წელი

1.აბრამაშვილი ანა
2. ანთიძე თენგიზ
3. არეშიძე ლევან
4. არობელიძე ცისია
5. არჩვაძე თორნიკე
6. ბასილიძე ლადო
7. ბაქრაძე ხატია
8. ბეჟუაშვილი გიორგი
9. ბოლოთაშვილი მარიამ
10. ბუაჩიძე გიორგი
11. ბუდაღაშვილი ქეთევან
12. ბუღაძე თორნიკე
13. ბუხიაშვილი თათია
14. ბუხნიკაშვილი ოთარი
15. გაბიტაშვილი ანა
16. გაგლოშვილი ლადო
17. გამყრელიძე ავთანდილ
18. გარდაფხაძე ლევან
19. გეგელაშვილი თამარ
20. გეგუჩაძე სალომე
21. გოზალიშვილი ნინო
22. გორდაძე მარიამ
23. გოქაძე ლიკა
24. გუგეშაშვილი მარიამ
25. დარჩიაშვილი თეიმურაზ
26. დევაძე ოთარ
27. დემეტრაძე ირაკლი
28. დვალიშვილი ანი
29. დვალიშვილი მარიამ
30. ელიზაროვა ანა
31. ესაკია ანი
32. ეხვაია ინგა
33. თალაკვაძე ანა
34. იმერლიშვილი გიორგი
35. კაკაურიძე თამარ
36. კაკაურიძე ნარა
37. კაპანაძე მარიამ
38. კაპანაძე სალომე
39. კაღაშვილი ვახტანგ
40. კაჭკაჭაშვილი საბა
41. კვარაცხელია დავით
42. კვარაცხელია თამუნა

43. კვარცხალაია ლევან
44. კვინიკაძე ეთერ
45. კვირიკაშვილი ჯაბა
46. კოკაია ლია
47. კოკაია სალომე
48. კოხია თამაზ
49. კოხრეიძე ნუცა
50 ლაღიაშვილი ანა
51. ლეჟავა ლევანი
52. ლიპარტია თამარი
53. ლობჟანიძე ანა
54. ლუხუტაშვილი სოფიკო
55. მაზმიშვილი მარიამ
56. მალანია დავით
57. მამულაშვილი თინათინ
58. მამულია გიორგი
59. მანჯგალაძე გიორგი
60. მაჟალაშვილი სოფიო
61. მაღრაძე გეგა
62. მახარაშვილი ბექა
63. მდევაძე ზურაბ
64. მელაძე თორნიკე
65. მელიქიშვილი მიხეილ
66. მეცხვარიშვილი გიორგი
67. მინდაძე ნათია
68. მოდებაძე რევაზ
69. მორჩილაძე ზურაბი
70. მუსხელიშვილი მარიამ
71. მძინარაშვილი დავით
72. მჭედლიშვილი ბექა
73. მჭედლიშვილი ნინო
74. ნანდოშვილი ბიჭიკო
75. ნემსაძე ეკატერინე
76. ორჯონიკიძე ელენე
77. ოჩიგავა ანა
78. პაპავა ლია
79. როსეფაშვილი ნინო
80. სიმონიშვილი ზურაბ
81. სიხარულიძე თორნიკე
82. ურიდია გურამ
83. ფანიაშვილი ნიკოლოზ
84. ფირცხალავა ვასილი
85. ფირცხალაიშვილი ეკა
86. ფრუიძე ლაშა
87. ქავთარაძე ოთარ
88. ქარდავა ანა

89. ქარდავა თათია
90. ქასაშვილი მარიამ
91. ქითიძე ნათია
92. ღოღობერიძე თინათინ
93. ყვავაძე თამთა
94. ყიფშიძე სოფიო
95. ყურაშვილი თათია
96. ყურაშვილი თათია
97. ყუფარაძე მარიამი
98. შელია მონიკა
99. ჩაფიჩაძე ნოდარ
100. ჩერტყოშვილი ნიკა
101. ჩილაური სვეტლანა
102. ჩინჩალაძე ვაჩე
103. ჩოჩელი თენგიზი
104. ჩხაიძე დავითი
105. ცერცვაძე გიორგი
106. ცხადიაშვილი თამარ
107. წამალაშვილი ელენე
108. წილოსანი გიორგი
109. ჭინჭარაშვილი მარიამ
110. ჭოხონელიძე ნატო
111. ხაჟომია სოფიკო
112. ხახიძე ნათია
113. ხოფერია თამარ
114. ხოფერია შოთა
115. ჯავახიშვილი ელენე
116. ჯაფარიძე თეონა
117 ჯაფარიძე ირაკლი
118. ჯახუტაშვილი ლერი
119. ჯეჯელავა გიორგი
120. ჯობავა თამთა

