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სახელი, გვარი
სოფიკო მაისურაძე
ნიკო ნაჭყებია
ჯანალი დუნიამალ ოღლი
ნანა ფილიპოვა
ციცინო ფახურიძე
ეკატერინე გიგაური
მარინე ჭეიშვილი
როზა თათელიშვილი
ნაზიბროლა კალანდია
მზია გაბუნია
ზურაბი ჟღენტი
თინათინ შალამბერიძე
ცაბუ ადეიშვილი
დავითი ქობულაძე
მირიანი კუკანია
სოფიო ჯელია
ნატო კუპატაძე
ია კორახაშვილი
თამარი ივანიძე
ნინო მელიქიძე
სოფიკო ქამაშიძე
იოსებ შეშაბერიძე
დავით გურგენიძე
ჯაბა ივანიძე
ზვიად კოჩალიძე
მარინა დუმბაძე
მაკა ჩადუნელი
გულნარა ჩოფლიანი
ნონა გელაშვილი
ლალი გელაშვილი
მაგდა ნანობაშვილი
ალექსანდრე გელაშვილი
მაია ხაჩიძე
დავით სარალიძე
ნანა ლომიძე
ინეზა კეკოშვილი
ნოდარ მუმლაძე
გიორგი მახარობლიძე
ვერიკო გოგოლაძე
ნინო ბიწაძე
ზურაბ კორძაია
თამარ გონგლაძე
ეკატერინე არონიშიძე
ვეის ასტანოვი
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სახიბ ჯამალოვი
აჟდარ კახრამანოვი
აზიზრაფანი ჯალილოვი
რახიმ მამადალიევი
აიათ ავდალოვი
მინაია გასანოვა
ოსმან კულიევი
ზირადდინ ქაზუმოვი
ილჰამ ალიევი
ნინო ათაბეგაშვილი
მარინე აბესაძე
ნანული მჭედლიშვილი
იზა პავლიაშვილი
თინათინ სოლოღაშვილი
ხათუნა ფხალაძე
მედეა პასიკაშვილი
გვანცა კევლიშვილი
ჭაბუკი მირზაშვილი
შორენა კიკვიძე
დავითი დევიძე
ეთერი ქუთათელაძე
მარინე აბესაძე
მადონა გაბუნია
გიორგი ალექსიშვილი
ხატია დათუკიშვილი
ნათია მთავარაშვილი
გიორგი სუხიაშვილი
თამარი ჩიკვაიძე
თამარი გაგნიძე
ქეთევან გოგინაშვილი
სათინო ბახტურიძე
მარინე პავლიაშვილი
მარიამ სიდამონიძე
ლია გაგნიძე
გიორგი მოქცევაშვილი
მარი ძამუკაშვილი
ნატალია ბალაშვილი
ნატო ორკოდაშვილი
ეთერი კორინთელი
თეონა სულაბერიძე
იზა გამხვეტელაშვილი
გვანცა გეგეშიძე
ნინო დაღელიშვილი
ქეთი ბოტკოველი
დარო თუშიშვილი
მარიამი თუშიშვილი
მაია ასაბაშვილი
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ხატია დეკანოიძე
სოფიო ჯავახიშვილი
ია ბუწაშვილი
თამარი ბერიაშვილი
ვახტანგ ოდიკაძე
პაატა კანჯარაშვილი
ნინო ქართველიშვილი
გვანცა შოშიაშვილი
ლელა ასრათაშვილი
მარინე ზუბაშვილი
მარიკა დოლენჯაშვილი
ნანული მამუჩიშვილი
განია შირინოვი
თეონა სუხიშვილი
მაკა გრატიაშვილი
ციალა მათიაშვილი
მარიამი ყუშიტაშვილი
თინათინი ჭიაბერაშვილი
სერგო გაბაშვილი
თეა რევაზიშვილი
ლეილა ლაფერიშვილი
თადეოზ გოლეთიანი
მაია წიფურია
დენიზა გახარია
ეკატერინე ბასილაია
კახა დანელია
სოფიკო თოფურია
ნოდარ ხორავა
მათე გაგუა
თენგიზ ახალაია
იზა ოდიშარია
სოფიო ცერცვაძე
ედუარდ გიგაშვილი
თეა მუმლაძე‐ცერცვაძე
იმედა აბულაძე
ნანი ბაძგარაძე
დიდიმი ლაშხი
მარინე კენჭოშვილი
გია მარუაშვილი
ვეფხია მუმლაძე
მარინე ცერცვაძე
ნათია ჯაფარიძე
ხატია მუმლაძე
სოსო მოდებაძე
რუსუდან მახათაძე
იმედი ბიწაძე
მაია გოდელაძე
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იამზე ქლიბაძე
თეიმურაზ კაპანაძე
ნაირა კაციტაძე
მუხრან ცხადიაშვილი
მაკა გაფრინდაშვილი
ზურაბი ჩალაძე
შორენა ყაველაშვილი
ზოია ვაშაძე‐სარალიძე
ნანა გოგოძე
მარიამი ციყელაშვილი

