1. ანდღულაძე

ანა

2. გიორბელიძე დარეჯანი
3. გუჯაბიძე მარიამ
4. დამენია ელგუჯა
5. თუმანიშვილი ოთარ
6. კლდიაშვილი ლევან
7. ლანჩავა გიორგი
8. ლომთაძე ნუცა
9. მოლოდინი გვანცა
10. მჭედლიშვილი მიხეილ
11. ოთარაშვილი დავითი
12. სიმონიშვილი გიორგი
13. სულამანიძე

სალომე

14. უმიკაშვილი ქეთევანი
15. ღვინაძე მაია
16. ცუკილაშვილი დავით
17. წიკლაური ლალი
18. ხოშტარია ანა
19. ჯიმშელეიშვილი ირაკლი
20. ჯუგაშვილი ოთარი
21. ალექსანდრია დავით
22. ბოჭორიშვილი მიხეილ
23. დანელია ნინო
24. ენუქიძე ლაშა
25. ერისთავი სოფიო
26. იკაშვილი ნოდარ
27. მახარაძე ვიქტორ
28. მეურმიშვილი თორნიკე
29. მოსიძე ანო
30. ნიკოლაძე გვანცა
31. როგავა ელენე
32. სოლოღაშვილი გვანცა
33. ქარუმიძე ილია
34. ქარჩავა სოსო
35. ქველიაშვილი გიორგი

36. ქომოშვილი ნათია
37. ჭანტურიძე თამთა
38. ჭრელაშვილი ვაჟა
39. ხეოშვილი ჯაბა
40. ხუბეჯაშვილი ანი
41. ჯაფარიძე სოფიო
42. აბულაძე მირანდა
43. ბეჟაშვილი გიორგი
44. გრიგალაშვილი თეკლა
45. ელანიძე ვალერიან
46. ელიაძე ეკატერინე
47. ერისთავი რატი
48. კალანდაძე ქეთევან
49. კიკნაველიძე რამინი
50. კოჭლამაზაშვილი ჯაბა
51. ლაგვილავა თორნიკე
52. სირაძე დავით
53. ფიცხელაური ნათია
54. ქარცხია ნინო
55. ქიტესაშვილი ცისმარი
56. ქოჩიშვილი ჯაბა
57. შუბითიძე თამარ

58.ცერცვაძე ლევან
59. ჭანტურია ვახტანგი
60. ხურცილავა გიორგი
61. ჯღამაძე გიორგი
62. ბაკურაძე ლიანა
63. ბენიძე გიორგი
64. ბრეგაძე თეონა
65. გოგიაშვილი გიორგი
66. გოგილაშვილი გვანცა
67. დალაქიშვილი ია
68. კონტრიძე თამარ
69. მამულაშვილი ვასილ
70. მოდებაძე ელენე

71. პაპაშვილი გიორგი
72. პერტია ოთარი
73. სამნიაშვილი ანა
74. სვანიშვილი

ნინო

75. ფერაშვილი თათია
76. წაქაძე ნინო
77. ჭაბაშვილი ქეთევანი
78. ხაჩიძე ნინო
79. ჯაჯანიძე სოფიო
80. ასანიძე თამარ
81. ბედიანაშვილი ჯილდა
82. ბერიშვილი მარიკა
83. გოგია თამარ
84. კალმახელიძე ეკატერინე
85. კახიძე

ლაშა

86. კოშკაძე ზაზა
87. მაზმიშვილი სოსო
88. მამაცაშვილი მაგდა
89. მელიქიძე ამირან
90. მეხრიშვილი ალექსანდრე
91. ომიაძე ელენე
92. ოშორიძე ქეთევან
93. პეტრიაშვილი სოფიკო
94. ტაბატაძე თამარი
95. ტეფნაძე გიორგი
96. ფუტკარაძე კობა
97. ღიბრაძე ციალა
98. ღონღაძე გვანცა
99. ბაქრაძე ანა
100. გაბრიელიძე მარიამ
101. გელაშვილი თეონა
102. გიორგაძე გიორგი
103. დიდებაშვილი ქეთევანი
104. ირემაშვილი

თეა

105. კიწმარიშვილი მარიამ
106. კუდუხაშვილი ნიკოლოზ

107. მაისურაძე დომენტი
108. მარქარაშვილი თეონა
109. მაქაცარია მედეა
110. ნემსიწვერიძე თინათინ
111. ნიქაბაძე მარიამი
112. რამიშვილი ზურაბ
113. სანაია სალომე
114. ღონღაძე ციცინო
115. ჩაფიჩაძე სალომე
116. ჭაბუკიანი ნინო
117. ხუციშვილი ნინო
118. ჭელიძე ლევან

