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სახელი, გვარი
ლალი აბრამიშვილი
იათამზე გარშაულიშვილი
მარიამი ლაჩაშვილი
ასმათი მარგოშვილი
ლეილა აფციაური
ნინო წოწკოლაური
მანანა წიქარაძე
ნინო ხოხობაშვილი
შორენა არშაულიძე
თამთა კარდლიძე
მზია ხავაზური
ქეთევან ყორბეზაშვილი
ლია ჭინჭარაული
ხათუნა აბულაშვილი
მარი ფიცხელაური
ბექა ცაძიკიძე
ზურაბი ბუღათრიშვილი
ესმა ვაწაძე
დავითი მაისურაძე
პარანცე დოხოიან
კარენ გაბრიელიან
ნინა ოვსეპიან
მარტიკ საარიან
ნარინე გევენიან
აკოპ სიმონიან
გრიგორი აპოიან
სასუნ ნახაპეტიან
არმენ ტონაკანიან
მიასნიკ მშეციან
არმენ ეღიაზარიან
ერვანდ ჩოკანდარიან
არშალუის ელიზბარიან
არუთიუნ ჩრაღიან
მკრტიჩ პოღოსიან
შუშანიკ მარაბიან
ჰაკოპ ჰარუთიუნიან
სერიოჟა ლაგზიან
ჯონიკ მაკარიან
არმენ სტამბოლციან
არაიკ ვართერესიან
სერგეი სააკიან
ლიოვა მანუკიან
სპარტაკ იგითიან
ლიანა არაქელიან
ელმირა ტონაკანიან
თელი აჯამოღლიან
ნინო გაჩლავაშვილი
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ლანა სირბილაძე
ოთარ გაგუა
მაყვალა ხურციძე
ირინე გურგენიძე
ზაალ თათელიშვილი
ვლადიმერ მეფარიშვილი
ლაშა ხელაძე
ნინო მახარაძე
მზისა თევზაძე
ქრისტინა სარიკიან
ბადრი ოჩხიკიძე
დოდო კორძაძე
მარიამი გაბისიანი
ნიკოლოზ ანთაძე
ივანე ოქროპილაშვილი
თორნიკე ბოლქვაძე
მალხაზ ოჩხიკიძე
ლაურა შარაშიძე
დავით შარაშიძე
თაიგული როხვაძე
დავით ბასილაძე
ნინო პაიკიძე
ლიკა ხურციძე
ნიკა აბუსელიძე
მარიამ დვალიშვილი
რევაზ ჭიქაშუა
ნათია ახვლედიანი
ნონა ორმოცაძე
რუსიკო ხურციძე
ირმა ბერიძე
ქრისტინე ხურციძე
ემზარ ხელაძე
ლერი ხვიჩია
ზაზა კვაჩიძე
რუსლან ბერიძე
ლექსო ცხადაშვილი
ელისო პაიჭაძე
ინგა ლეჟავა
მარიამ ბაჯელიძე
ლია გასპაროვი
ზვიად შავაძე
ვახტანგ კახნიაშვილი
ნანა რუსიტაშვილი
მაია რაზმაძე
ალექსანდრე ვარშალომიძე
თინათინი რაზმაძე
აკაკი მეგრელიშვილი
ლია ძიძიშვილი
გიორგი გორგაძე
ირინე თაყაძე
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თამთა ფოჩხუა
ფირიმზე ჯგერენაია
ვალერიან გოლოშვილი
მარინა აფხაზავა
სვეტლანა აროშიძე
ეთერ ქუთათელაძე
ნათია ქსოვრელი
ვახტანგ გაჩეჩილაძე
გულნარა მეტონიძე
მანანა რაზმაძე
ზურაბ თვაური
ნანა ათუაშვილი
გიგლა ხარებავა
გოზალა ალიევა
ლალი რევაზიშვილი
მარიამ ბადალაშვილი
გურამ კახაძე
თეიმურაზ დარასელია
გიორგი ხოდელი
სოფიო გულვერდაშვილი
ეთერი მიქაძე
ნათელა ხოდერიანი
ციური ხერხეულიძე‐ბურდული
ანა კეკუტია
ნათია გოგინაშვილი
კონსტანტინე ჟღენტი
კატო მუმლაძე
დურსადაფი სულთანოვა
ლედი ბოჟაძე
ლიკა ციკოლია
რუსუდან მამფორია
ირაკლი შელია
მარინე აფციაური
ციცინო ფილიშვილი
თამარ ჭყოიძე
შალვა დევნოზაშვილი
გიორგი ქიმუცაძე
მიხეილი შინგაზრდილოვი
მაკა შოშიაშვილი
გიორგი ოქროპირიძე
სალომე წოწინაშვილი
გიორგი ეშმაკურაშვილი
ამირანი ვალიშვილი
დარეჯანი გურწიშვილი
მაყვალა გაგაძე
ლაშა ქურასბედიანი
მამუკა ნასყიდაშვილი
გიორგი ღამბაშიძე
მელიტა მაღლაკელიძე
გიორგი ჯალაღონია
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197

ურფანა აბდულაევა
მაია სიხარულიძე
ტრისტან ჩიხლაძე
ნოდარი ეჟიშვილი
ნინო მაისურაძე
მაია ლუკავა
მამუკა ვარადაშვილი
გიორგი მოლაშვილი
თამარ გურასპაშვილი
ანანო პატარიძე
ლაურა ასატურიანი
მურმანი გვენეტაძე
მარიკა შუბლაძე
თამარ ახალკაცი
მარინე ბირკაძე
შორენა ჩადუნელი
სოსო კურტანიძე
თამუნა კალანდარიშვილი
მარიამ გრიგოლაშვილი
თორნიკე ბაქრაძე
თინათინი ბიწაძე
ცისანა ხუფაცარია
ხათუნა მიმინოშვილი
ფიქრია ფეიქრიშვილი
ლელა ლანჩავაშვილი
მაია ბაჯაძე
ნიკა ფოჩხიძე
მურთაზი ფისაძე
ზურაბ გახარია
ეკატერინე იველაშვილი
მაია მოლოდინი
ნატალია გორდელაძე
თამარ ქურსუა
გიუნელ ბაირამოვა
მედეა კაკაშვილი
ნატო მერკვილაძე
ასმათ კიკილაშვილი
თეონა ჩაჩუა
ანა ბიწაძე
ვლადიმერი ნიქაცაძე
ნინო ჩაჩიბაია
ინგა ბერიძე
გოგა ინჯგია
მარიამ ყაზარაშვილი
ბესიკ მენთეშაშვილი
შოთა ვენჯელაშვილი
ავთანდილ ქაჯაია
ხატია მაისურაძე
ნონა ჯაჯანიძე
ირაკლი ულუმბელაშვილი
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მანანა ჯანგიძე
ლაშა ლომიძე
მარიამ ფარქოსაძე
თენგიზ დანელია
თამარ მეტრეველი
სოფიკო კანთელაშვილი
ნათია სეთურიძე
ლეილა ხმიადაშვილი
ლელა რეხვიაშვილი
ანი ჭალიძე
თამარი გორდეზიანი
ია მირცხულავა
მარიამი გელაშვილი
დავით მგელიაშვილი
ზაზა კაპანაძე
შორენა ლომთათიძე
სოფიკო ბურდულაძე
მარიამ კოკაია
ლევან ტიტვინიძე
მადონა როსტომაშვილი
თამარ დვალიძე
ნანა ღვანიძე
მანანა ჩიტაძე
თეოფინე მიშელაშვილი
ლიანა გოგოხია
ლატავრა ალანია
ელისო ვიბლიანი
მარიამ ჟამუტაშვილი
ვენერა შოშიტაშვილი
თამარ ქოქაშვილი
ჩიტო ხაჭაპურიძე
ია სამუშია
სამანტა შენგელია
აკაკი სანამაშვილი
ლინეტა სიჭინავა
თორნიკე ბასიაშვილი
მაია წივილაძე
ვახტანგ ალხაზიშვილი
მარი გახელაძე
თამარ ტყეშელაშვილი
თამარ რაზმაძე
ერმინე ავაკიან
გაგიკ დარბინიან
ნარინე ყავრელიშვილი
ზარიკ ჯაღაცპანიან
აბრამ ვარტანიან
ჯემმა ვარტანიან
ანია მადოიან
დავით ბარაქაძე
ნინო სუხაშვილი
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ნუგზარ რაზმაძე
მერი ვარდიაშვილი
მარინა სუხაშვილი
გიორგი ზაუტაშვილი
თენგიზ ჯიოშვილი
ფატიმა მესხია
ნანული ოსკანოვა
ბესიკი ლაზარიაშვილი
დავით ბურდული
მარიამ ტაბატაძე
ნოე მაცაბერიძე
ლელა ჩუბინიძე
ნათია ონიანი
ამირან წულუკიძე
გიორგი კენჭაძე
ბადრი ბუხაიძე
ქრისტინა ლომიძე
ქრისტინე წულაძე
რუსუდან ობუხოვა
კახაბერი მაჩიტიძე
სალომე ჯავახაძე
შორენა ლომინაშვილი
სალომე თავაძე
ელისო დათუსანი
გაგა გურაბანიძე
ბორისი გაბელაია
აბესალომი თვარაძე
დიმიტრი ნარსია
კონსტანტინე თევდორაძე
დავითი თევდორაძე
ირაკლი რიჟამაძე
ვლადიმერ ხმელიძე
გოჩა ლომთაძე
ეკატერინა ჯოჯუა
სოფიო ხურციძე
გიორგი მაჩიტიძე
ირაკლი კერვალიშვილი
დავითი ჯანელიძე
გრიგოლი გუმბერიძე
შალვა ნებიერიძე
შოთა ბუიძე
გიორგი შუბლაძე
ვახტანგი მოსიაშვილი
ალექსანდრე ფულარია
ქეთევან კიტია
გია კაცაძე
რომან ჩხაიძე
მერიკო პაპუნაიშვილი
ზურაბი ლომაია
მიმოზა ყალიჩავა

298
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რამაზი ფოჩხუა
დავით წულაია
ალექსანდრე ურთმელიძე
ალექსი ჭოჭუა
რომანი ნოდია
ირმა გვალია
ზაზა ლემონჯავა
გენადი წახნაკია
თეიმურაზ შურღაია
გელა ივანოვი
გიორგი უჩანეიშვილი
ზაზა ჭანტურია
არჩილ ბალანჩივაძე
დავით ბართია
ხვიჩა თოფურია

