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ელისო გახარია
ირმა ესართია
ნონა ბაკურაძე
გია გვასალია
თეონა ბარკალაია
თამთა საჯაია
თეონა მალანია
თამაზი ტყებუჩავა
თეა სორდია
თემურ კვაშილავა
გვანცა ჭუბაბრია
ელიზა ლატარია
ლანა ესებუა
დალი ნინუა
შალიკო ბარკალაია
თამაზ ბართია
ლევანი ყურაშვილი
თამარი გვარამია
რუსუდანი ქოიავა
თამარი ჩემია
დიმა ჩალოვი
მერი კაშიბაძე
ნონა ლომია‐წურწუმია
როზა ქუთელია
ანნა სხულუხია
ნინო სანაია
მარიამი წურწუმია
ირინე ლომთაძე
ნათია ჩემია
ინგა გოგოხია
სუსანნა აკოფოვ
ნინო ბალახაშვილი
ზოია ბანგოიან
ლიანა პეტოშვილი
ნარგიზა ლომიძე
შალვა ოქრომელიძე
ხანუმ თოროსიან
მარიამი სხილაძე
შუშანიკ პოღოსიან
ანნა პეტროსიან
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ელმირა შველიძე
ლამზირა გოგოლაძე
მარიამ ჩადუნელი
ნანა მახათაძე
ოთარი ტაბატაძე
ზურაბი ბაიდაური
გულნარა ხითარიშვილი
ემზარი გოზალიშვილი
ნატალია ერემაშვილი
რაისა გაბრიელიან
ნარინე ოვეიან
სოფია გიორგაძე
ცირა გელაშვილი
მათე ლაბაძე
ლევანი ჯიქიძე
გიორგი ჩხეიძე
თეიმურაზ კუჭაშვილი
კობა მეცხვარიშვილი
მელანია კუპრაშვილი
გივი გურული
ლევანი შუკაკიძე
დარეჯანი მაჭარაშვილი
ზურაბ გოგატიშვილი
ტარიელი ზეინკლიშვილი
გივი ჭიღლაძე
დავითი ჯიქიძე
დავით ფალავანდიშვილი
დალი ბუღაძე
ვაჟა ყაველაშვილი
გოჩა ზაბახიძე
მზექალა კუპრაშვილი
მალხაზი კაპანაძე
სიმონი ცუხიშვილი
პეტრე ბუღაძე
ეთერი ჭოხონელიძე
გიორგი მაჭარაშვილი
არსენ აბრამიშვილი
ნინო სივსივაძე
გიორგი ცუხიშვილი
მალხაზი მაჭარაშვილი
ნინო გაგნიძე
ნიკა აბაშიძე
ირმა ომიაძე
ზაალი ლობჟანიძე
ზვიადი აბრამიშვილი
მამუკა ზეინკლიშვილი
ლევანი აბრამიშვილი
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კობა ფარქოსაძე
ვახტანგი ქურციკიძე
თეიმურაზ ბუღაძე
ბესიკი ჭიტაძე
თურმანი თურმანიძე
ლია კუჭაშვილი
კახა დანელია
მერაბ ნაროუშვილი
კობა კაკაშვილი
ნუკრი კუპრავა
აკაკი ძარია
ოქროპირი ბერიშვილი
ეფრემ გეგელია
ალფეს მოსიავა
ალეკო ჯგერენაია
სერგო წულაია
გრიგორ ებრალიძე
ცისანა ხონელიძე
კახაბერი ნადირაშვილი
ანა კაპანაძე
თინათინ შეყელაძე
ასმათი ტოგონიძე
რევაზი ასათიანი
დავით ბუცხრიკიძე
თამარი ქასრაშვილი
ბადრი ჭანტურიძე
დავითი სულამანიძე
ავთანდილ კირკიტაძე
ელისო მეგრელიშვილი
პაატა სულაქველიძე
მარიამი საპანაძე
თეონა ჩხიკვაძე
სიმონ ლომიძე
ლოლა ხოხიაშვილი
ვალერიან კახიძე
მიხეილი კუპაშვილი
ნიკოლოზი ლანჩავა
ლარისა ტყეშელიაძე
ვალერიან ჯიხვაშვილი
ეთერი პაპუნაშვილი
ვალერიან სულამანიძე
იური ჩუბინიძე
მალხაზი ნიკოლაძე
მამული კოვზირიძე
გელა სირბილაძე
გიორგი გერაძე
გია ჭანტურიძე
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მაია რობაქიძე
ზვიადი ფანჩულიძე
მინდია ბოჭორიშვილი
ლევან ზარნაძე
ემზარი დოლაკიძე
მაკა გეწაძე
ლანა ძოწენიძე
ირაკლი ქიმუცაძე
გიული ნადირაძე
ლიკა კოპალეიშვილი
გიორგი კვანტალიანი
ნინა ხვიჩია
ვერიკო დარსაველიძე
ლია გოთოშია
ნარგიზი თევზაძე
მარინა ადეიშვილი
რობიზონ კობრავა
თინა ნავერიანი
ნარგიზა ლეჟავა
ლია ქარციძე
ქეთევანი ძიძიგური
ცირა კვიტანძე
ნათია ნინუა
თინათინ გვალია
ლეილა ხარებავა
ნათელა გიგინეიშვილი
ზაზა ცინცაძე
თამაზ ქორიძე
ლია ღურბელეიშვილი
ნატალია ორმოცაძე
მარინა ნადირაძე
ნორა მანჯგალაძე
პაატა მახარაძე
ნონა კვერღელიძე
ლევან ბაგრი
ზვიადი არხოშაშვილი
გოჩა ნებიერიძე
ზაზა გოჩაშვილი
ვაჟა გაგოშიძე
ლილი ზალიკაშვილი
ელისო შიოშვილი
დავითი გიგაშვილი
ლია ფაფიაშვილი
გიორგი ჭიაბერაშვილი
მაია დათუნაშვილი
თინათინი ჯანდაგაშვილი
კახა დიღმელაშვილი
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მუბარიზ მამედოვი
გიორგი გოგიტაშვილი
გიული ჩიქობავა
ანჟელიკა მაკლაკოვა
ლეილა ქართველიშვილი
საბა ადამია
მანანა ქურასბედიანი
ალექსანდრე ჯიქია
ნინო ფიფია
კონსტანტინე მესხი
გიორგი მოლაშხია
მაკა ჩოკორაია
ელდარ რუხაია
სალომე სიორდია
ირინა სორდია
ეკატერინე ფეტელავა
მაია გარუჩავა
ხატია კუპრაძე
ლედი დუნდუა
მანუჩარი ზირაქაძე
ნინო ხაჟომია
ლევანი ხიმშიაშვილი
ზურაბი მატკავა
მადონა პიჭუტავა
ზურაბ ბერაია
ინგა შენგელია
თამარ ტიბუა
თორნიკე საჯაია
ირინა ერაძე
მაია რობაქიძე
გიორგი ბახტაძე
ლიანა ტორაძე
კახა სულაბერიძე
ოთარ თევზაძე
ჯუმბერ მუშკუდიანი
ნათია ლიპარიძე
ელისო გიორხელიძე
ზაზა დანგაძე
ლია ქიშმარაია
მარინე მელქაძე
მამუკა კაკაურიძე
მაია რუხაძე
გოჩა ჯოხიძე
ნანა გელენიძე
ნელი ბარაბაძე
მურმანი ხელაძე
მადონა ცაგარეიშვილი
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გელა გედენიძე
ინგა ბაღიშვილი
ირინა ბობოხიძე
იამზე სამსიანი
სერგო კოლოშუკი
ნესტანი ჩხეიძე
ზურაბ ქომეთიანი
ანა გიორხელიძე
ბორისი ცაგურია
ინეზა გელენიძე

