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სახელი, გვარი
ლია ბაჩანაშვილი
გოჩა ხომერიკი
ევა ბარამიძე
ვენერა სეფაშვილი
ინგა შევარდნაძე
მზექალა მუხაშაურია
რამაზ კაკალაძე
ივანე ჯავახიშვილი
ვასილ შუხოშვილი
მაია ნინიაშვილი
გივი თოლორდავა
გოჩა შევარდნაძე
რევაზ დარჩიძე
ლაზარე კაკუშაძე
მართა ლალიაშვილი
დავით სააკაშვილი
უჩა ქემაშვილი
დავით ფოლადაშვილი
მერი ქუმარიტოვი
მადლენა თედეიშვილი
ნანა ჯავახიშვილი
ილია ფხოველიშვილი
შალვა ყანდაშვილი
გოგიტა ნარინდოშვილი
ზაქარია იმერლიშვილი
ვახტანგი ვარდიაშვილი
ეკა ფოჩხიძე
ციალა მღებრიშვილი
ბონდო პართენიშვილი
აკაკი იოხმუსაშვილი
ეკატერინე ოქროჭელიძე
დავითი მიჩილაშვილი
გიორგი ალექსიშვილი
დიმიტრი ცისკარაშვილი
ელმირა ბეციაშვილი
ვალერიანი ბეციაშვილი
გია მოწერელია
ჯამბულატ ფრანგიშვილი
პაატა უდუმაშვილი
ლერი ლომაშვილი
ქეთევანი სააკაშვილი
ფარნაოზი ლეშკაშელი
ელენე ჯინჭარაძე
ალექსანდრე ანანიაშვილი
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მაია ქევხიშვილი
ალე ხმალაძე
ბექა იმერლიშვილი
ცისკარა უგრეხელიძე
დავითი წიფლაშვილი
ნამიგ სარდაროვი
პაატა მიქავა
ავთანდილ ღვინიაშვილი
ტარიელ მღებრიშვილი
ლუკა მარაული
ვაჰიდ ასკაროვი
ლია საქუაშვილი
ჰამლეტ მუხტაროვი
ზაქარია ლაზარიაშვილი
შოთა გაგნიძე
მალხაზ ბოჩიკაშვილი
ნანა შარვაშიძე
ხათუნა მუმლაური
თაია ბახბახაშვილი
ზაზა მასურაშვილი
გიორგი კუპატაძე
გიორგი დოდაშვილი
ზურაბ ჟვანია
ნინო თოთლაძე
ზურაბ გოგბაიძე
კახაბერ მახარაშვილი
მერაბ ყიფიანი
შალვა ცქვიტინიძე
შოთა გავაშელი
თორნიკე მახნიაშვილი
გვანცა შეყრილაძე
მარიამი მამულაშვილი
ვერა დარცმელია
დიანა პაპიძე
ნანული დარჩაშვილი
შოთა სამსონაძე
გიორგი გურგენიძე
დავით კვესელაძე
მაია ღუტიძე
ფელიქს არუთინიანი
ელისო გოლეთიანი
ნანი გეგენავა
ინგა ქებაძე
ირაკლი ღავთაძე
ვლადიმერ ხაჭაპურიძე
ირმა ბარაბაძე
ნუნუ ჯანაშვილი
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ქეთევან გიორგაძე
ფატიმა დვალიშვილი
ზვიად მაცაბერიძე
მზია ბერაია
თეა ბრეგვაძე
ლევან ვარდოშვილი
ირაკლი ჯანჯღავა
თორნიკე ოჩხიკიძე
ნაირა გიორგიშვილი
ლიანა ბერუკაშვილი
ნინო ტურაშვილი
ვაჟა დათუნაშვილი
ირმა ონაშვილი
გიორგი ზარდიაშვილი
დავით ბართიშვილი
ირაკლი უჯირაული
გიორგი ბურკაძე
ბექა ქევხიშვილი
ქრისტინა ქობალია
მამუკა გამყრელიძე
ბადრი ხიდეშელი
მიხეილ გოგოლაძე
პაატა მხეიძე
გოჩა გუგუციძე
გიორგი პატარაია
სალომე სიგუა
ქეთევან კირთაძე

