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სახელი, გვარი
ნინა გოგილაშვილი
ზაზა ნატროშვილი
ნაზი ჩოქური
არტაკ აივაზიან
სუსანა ისაევა
მანანა ალექსანოვი
ზაქარია ბუთხუზი
ჟუჟუნა ქენქაძე
ზაირა უძილაური
ლეილა ლაზვიაშვილი
თემურ მოსემღვდლიშვილი
ნოდარ მენთეშაშვილი
დავით კაკალაშვილი
გენადი ნატროშვილი
მარინე ნატროშვილი
გიორგი წიწაკიშვილი
ნინო წიკლაური
კობა თეგერაშვილი
გოდერძი გრიგალაშვილი
ვაჟა ოზბეთელაშვილი
მანანა ელიზბარაშვილი
მზია ქაჩლიშვილი
ინგა სუარიშვილი
თამარ გონაშვილი
ია ცანკაშვილი
დავითი ბერიძე
ელვინ კამბაროვ
აგილ აღამედოვ
ეთერი ცარციძე
გურამი გაჩეჩილაძე
ეკატერინე გელაშვილი
გაგა დოლაკიძე
ქეთევანი გულიაშვილი
ლიანა ყიფშიძე
ნათელა მინდელი
თამარი არსენიშვილი
ხათუნა ჩალაძე
ნინო ბუიძე
რამაზი მაისურაძე
რასულ რასულოვი
ნაზიმ სოინოვი
ფაზილ მირზაევი
რამაზან ორუჯოვი
ელჩინ ბაირამოვი
მარინა ბარბაქაძე
ლია ბლიაძე
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გივი ბიწაძე
ვლადიმერი კაპანაძე
კობა სულაბერიძე
ლუკა ჩაჩანიძე
მარიამი ხანდოლიშვილი
ეკატერინე პაქსაშვილი
ნათია ხარატიშვილი
მამუკა კევლიშვილი
მერი რამიშვილი
მანანა ბაღაშვილი
მაყვალა ცუცქირიძე
ილია კაპანაძე
თამარი აბრამიშვილი
ხატია ხარატიშვილი
თამარი ილაშვილი
ბესიკ გვაზავა
თამარ ცაავა
სოფო წულაია
მადონა მურადოვა
კარლო კვიტაიშვილი
როიალ ბაირამოვი
თეიმურაზ ჩემია
გოჩა სულავა
ლელა შერვაშიძე‐კუპრეიშვილი
ვლადიმერ კუზანოვი
მაყვალა დათუნიშვილი
ლუკა ნარსია
გოგა თარგამაძე
იზოლდა ინასარიძე
ეკატერინე კოხრეიძე
ბელა ხელაძე
დავითი ნინუა
სოფიო კანდელაკი
მადონა როდონაია
დავით გიორგაძე
ვალერი დარახველიძე
თამაზ ხუჭუა
ხათუნა შენგელია‐ფირცხალავა
მარიკა ძიგუა
ტიტე ქორიძე
პაატა ვაჩეიშვილი
ცისანა ჭკუასელი
მიხეილ შანიძე
შოთა გრიგოლია
ჟანა შანიძე
ლიუზა თევზაძე
ქეთევან ეჯიბაძე
მარინე გელაშვილი
მაია ნიკოლეიშვილი
მარინა ხაზარაძე
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ლოლა ვაშაკიძე
მარინა გიორგაძე
გიორგი გელაზონია
ტატო კოხრეიძე
გოჩა დვალიშვილი
გრიგოლ ჯოჯუა
ვიზიკო ლეჟავა
მარინა ჯულაყიძე
გიორგი გვალია
მზია მელქაძე
ცისანა ბარამიძე
მაკა ადეიშვილი
თეონა ჩაჩუა
ირმა ბექაია
რობერტ მელიქოვი
ნესტანი შარაშენიძე
მიხეილ დავითაია
ნინო გაბადაძე
ლიკა ბაღდავაძე
ნანული ხახუბია
ნიკა ვახტანგიშვილი
ირმა შუბლაძე
ნინო ხიდაშელი
დარეჯანი დავითაია
ხატია მოდებაძე
ციცინო ხვიჩია
რუფატ ანაგიევი
ალამზარ რზაევა
ჯავიდ მამედოვი
გოჩა ფოჩხუა
თეიმურაზი ბელქანია
რობერტ შალამბერიძე
ლაშა არჩვაძე
ლაშა ფხაკაძე
მაია მიქელაძე
ცისანა ფერაძე
ილონა ლევინეც
ილონა ქებირიძე
იაშარ გორაძე
სოფიო ფუტკარაძე
ემზარ დევაძე
ნანული კალანდაძე
საბრი შოთიძე
დარეჯან ქადიძე
ლელა ბასილაძე
ლია კახიძე
ციალა მალაყმაძე
ვალერიან თავდგირიძე
ელენე ლამპარაძე
მერი ხაჯიშვილი
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თენგიზ ფერცელიძე
ფატი დუმბაძე
ვიოლა შარაშიძე
თემურ გოგიტიძე
გიგა თედორაძე
მარინე თურმანიძე
ბაგრატ ბერიძე
თამარ ბექირიში
შუშანა მახარაძე
თამაზ ჯიჯავაძე
ნინო ვარდიძე
გელა ივანაძე
ლერი დიასამიძე
დავით თურმანიძე
იზა გელაძე
ენვერ გათენაძე
მარინე წითელაძე
რობერტ ბოლქვაძე
ლევან მურვანიძე
გია საფარიძე
სულხან დევაძე
სოფიო ნაკაიძე
როინ ჩახვაძე
ონისე ჩიბურდანიძე
ნონა ქოქოლაძე
ნინო ცინცაძე
მზევინარ ქიქავა
ლიანა აფაქიძე
მედეა მამინაიშვილი
ლამზირა ესელიძე
ომარ დევაძე
ირმა ბერიძე
ფატმან ვარშალომიძე
გია ცინცაძე
დავით სიმონიშვილი
ვახტანგ ჩაგელიშვილი
იალჩინ აბილოვი
თურგაი ისაევი
რუსუდან ზუხბაია
გელა ლაბარტყავა
ზურაბი დარცმელიძე
გიორგი მაკალათია
ავთანდილ იუსუბოვი
თათია ქოქოლაძე
რასიმ ისმაილოვი
რომან ვალიევი
მეხტი ბედიევი
რამილ მეხტიევი
მაკარლამ ნაგიევი
თამარი ხეხელაშვილი
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ზაურ კარაკოვი
ფარიზ დუშდუროვი
მიხეილ დავითაშვილი
გიორგი ანანიაშვილი
ალექსანდრე ანანიაშვილი
ნინო ანანიაშვილი
ქეთევან მაჭარაშვილი
ქეთევან კირვალიძე
თიკო ზარიძე
ნინო არავაძე
მარიამი ელიზბარაშვილი
მაკა წიგნაძე
შორენა ქიტოშვილი
ნანა მაისურაძე
ქეთევან ქიტოშვილი
თამარ გრიშიკაშვილი
დავითი სარაჯიშვილი
ეკატერინე ჯაშიაშვილი
ნათელა მახარობლიშვილი
ელიზბარი გვიანიძე
ვახტანგი კანდელაკი
შალვა ადეიშვილი
გიგა ახალბედაშვილი
ვალერი ბერიძე
შოთა უტიაშვილი
ლეილა ჯაყელი
შორენა ლომთაძე
სანდრო შანავა
კახაბერი სიჭინავა
ალექსანდრე თეფანია
ზაზა სვანიძე
გერონტი ქაჯაია
გარსევანი ჩემია
ნინო თოდუა
ციალა მერებაშვილი
თამარ კალანდია
დალი ტაბაღუა
გამბარ ბაირამოვი
ლევან ლორთქიფანიძე

