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სახელი, გვარი
მაია ოდიშვილი
ნონა ფიცხელაური
დათუნა ბიჭაშვილი
ნანა პერტახია
მედეა ჩხეიძე
თინა ადამია
ლეილა ბასარია
მთვარისა ბოჭორიშვილი
ციალა ყარდანია
ინგა ჭითაშვილი
ცისანა ჭელიძე
მანანა ბაქრაძე
რუსუდან ლორჩოშვილი
ნანა გაჩეჩილაძე
ეკატერინე შენგელია
მარინე შუბითიძე
ქეთევან ბახტაძე
ელენე ჯიჯურიძე
ნინო ქავთარაშვილი
ლია თინიკაშვილი
მანანა ფრუიძე
ნატალია ხატოევი
ლოლა ნავერიანი
მარინა კიტრიაშვილი
ცისანა სვიანაძე
მარეხი ბერმამუკელი
ნათელა ოჩიაური
მაია რუსაძე
მედეა გაბრიჩიძე
ნინო ჭიღლაძე
ლალი ჩიკვილაძე
იამზე ტოგონიძე
ეკატერინე თევზაძე
მაია გოგიაშვილი
ირმა მაცუკაძე
ლუკა ჭიაურელი
ვეფხვია ასათიანი
მარინა სხირტლაძე
ოთარ უბილავა
ნიკო ნადირაშვილი
ოლეგ მღებრიშვილი
ბესიკ წერედიანი
ნესტან ირემაშვილი
შალვა ფეტელავა
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ირაკლი ლაცაბიძე
მზია ლომიძე
ზოია დავითულიანი
გიორგი რაზმაძე
გიორგი მეყანწიშვილი
თამარ გიგაური
ნელი კვარაცხელია
ჟანა ლამანძია
ნინო კოშაძე
ნანა ჩალაური
მანანა ქობალია
ვახტანგ აბულაძე
ხათუნა იჭირაული
მარინე გორგაძე
გვანცა ბარნაბიშვილი
გვანცა თოლორაია
ანა ბარამიძე
ავთანდილ ფარეიშვილი
თამარი ნადირაძე
ზაზა ბანძელაძე
ზაირა ბურკაძე
გიორგი ნინუა
ირინა ხარძეიშვილი
შორენა ზარიძე
ნონა კუბლაშვილი
ლელა გოლიაძე
ნათია თავაძე
ნანი ბასილია
თეიმურაზ ჩიქვანაია
კახა კუტალაძე
გიზო შანიძე
ბესარიონ ლორია
დავით უღრელიძე
ქეთო ძნელაძე
ნუნუ შანიძე
გიორგი ზამთარაძე
ლამარა ჩაჩუა
მარინე გელაშვილი
მაია ჩაჩუა
ქეთევან ქსანდინოვი
ბექა ტყეშელაშვილი
მარინა უგულავა
იზოლდა ვაშაკიძე
გულნარა ვაშაკიძე
ეთერი მაისაძე
დათუნა შილაკაძე
ირმა ლეჟავა
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ნაირა ჩიხლაძე
ლიანა არველაძე
მაია გვალია
თამაზ ჯულუხიძე
მაია გაგუა
ზურაბ დადუნაშვილი
ლევან სანიკიძე
ანზორ ქებაძე
მაკა შენგელია
ნელი მანჯგალაძე
გივი ქანთარია
მაკა კალანდაძე
შორენა ლეჟავა
ბესიკ ლომიძე
ელიკო ცინცაძე
ჯემალ გრიგოლია
ვახტანგ მიმინოშვილი
ვლადიმერ თარგამაძე
მერაბ თავაძე
ლევან კოტრიკაძე
დათუნა ბიჭაშვილი
ინგა კალანდაძე

