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სახელი, გვარი
დავით ნაკუდაიძე
ლეეჩი ქუშანაშვილი
ფიქრია ხომიზური
ნინო სუხოშვილი
გოჩა პაპაშვილი
ოთარ უძილაური
შენგელი ტოხოსაშვილი
ამირანი უძილაური
ემზარი მაისურაძე
პაატა სუხიშვილი
ელენე ბაბულაიძე
რეზო მამულაძე
რომეო მილდიანი
ციური გრძელივანიშვილი
ნონა მექუდიშვილი
ზაქარია რამაზაშვილი
ნათია ცაძიკიძე
ლევანი მიქელაძე
გიორგი ბიჩელაშვილი
თამაზი ნათელაური
ვაჟა გაგუნაშვილი
დავით შაშიაშვილი
არტურ ნახაპეტიან
ნვერ მოსოიან
შოღაკათ კარაგულიან
ჯულეტა გინოსიან
ნიკოლაი გინოსიან
იაგორ ღაზარიან
აკაკი ყავრელიშვილი
სარკის თოროსიან
იურიკ ხაჩატურიან
ეღიშ სარკისიან
არტიომ ზაქარიან
იაგო ბაზალელი
ირაკლი გოგიჩაიშვილი
ჰუსეინ ხალილოვი
ალექსანდრე ზაკალაშვილი
გიორგი შამანაური
ნინო კლდიაშვილი
ჯონი წინამძღვრიშვილი
ზაზა გოგიძე
იორამ კახიშვილი
გიორგი ჭანტურია
ირაკლი გურგენიძე
ნინო მჟავანაძე
ლაშა ორმოცაძე
იაშა დვალიშვილი
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მაია სულაქველიძე
ლალი სულაბერიძე
ავთანდილ გაბუნია
ბონდო გოგოლაძე
ლავრენტი ხუციშვილი
ნესტანი კვინიკაძე
სოსო ოჩხიკიძე
დავით მჟავანაძე
იამზე ტოფაძე
თეიმურაზ აბრამიძე
დარეჯან ტყეშელაშვილი
მამუკა შათირიშვილი
ელგუჯა სვანაძე
კობა გიორგაძე
ენძელა ჩახუნაშვილი
ხათუნა არჯევანიძე
როლანდი ხმალაძე
გარიკ აბაჯიან
არმენ ზაქარიან
სარქის პასხალიან
აღასი კარაპეტიან
ვარდითერ აივაზიან
არტავაზდ ნაზარეთიან
ომარი ზედგინიძე
კარენ პოღოსიან
დავით გირგვლიანი
რუდიკ ჩივჩიან
აბრაჰამ იორდანიან
სვეტლანა მანანდიან
ვლადიმირ ოგანჯანიან
ლიპარიტ მიქაელიან
გოჩა ჯალაღონია
რუბიკ მანუსაჯიან
ჰარუთიუნ დავთიან
ვანო აფოზიან
ანდრანიკ ვანციან
სამველ სტეპანიან
მიშა სეროპიან
ნინო ქარდავა
ედიკ სიმონიან
მაქსიმ კარახანიან
ანუშიკ ქახკციან
თათევოს დილანიან
ლია შანშაშვილი
არტურ მამულიან
არტიუშ ათანიან
დავითი გიუნაშვილი
ვლადიმერ მაღლაკელიძე
დავით მექვევრიშვილი
მერაბ ჟორდანია
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გოგიტა კუხალეიშვილი
ბადრი კვანტალიანი
ნაირი ჰარუთიუნიან
რაფაელ ჰუნანიან
არკადი წორმუდიან
კარენ ნანუშიან
ნასლეთ კირაკოსიან
არტუშ კურგინიან
ლიპარიტ სეროპიან
არტაშეს სიმონიან
რიპსიმე ტონაკანიან
ზაზა მირზიაშვილი
ჰარუთიუნ თოფალიან
შოთა ჩოხელი
მარინა ქვაჭრელიშვილი
ოლია ნადირაძე
გიორგი კაჭკაჭაშვილი
ლალა ანასტასიან
დიანა გუდაძე
ნანი ბარნაბიშვილი
დავით ქურთიშვილი
ნაზიკო ყაზიშვილი
დავითი ჯვარშეიშვილი
რამაზ დუმბაძე
ელენა სარია
მარინე მიქავა
მერი თაბუკაშვილი
გივი მერებაშვილი
გიორგი კანდელაკი
შოთა ქაფიანიძე
გიორგი კალანდარიშვილი
ლავრენტი დათეშიძე
ხატია გოზალიშვილი
ინგა ფრიდონაშვილი
სოფიკო კასაშვილი
ნათია ბიწაძე
მარიკა ხაზალია
ლალი ჯავახიშვილი
ლელა გოგოლაძე
გიორგი გოგილაშვილი
ლალი უგრეხელიძე
მარიამი გუგავა
ვლადიმერ ხოხობაშვილი
ზოია ღონღაძე
ნონა ნაცვლიშვილი
ინგა ხანთაძე
თამარ გოგოლაძე
ნორა გაბინაშვილი
პაპუნა პაპავა
მაია ბროლაძე
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თეო ჯანგულაშვილი
თეონა იველაშვილი
ლალი ბაიაზოვა
ნინო ქაშაკაშვილი
ლელა ქურსუა
საბითა ალახიაროვი
ნაირა ბოჟაძე
ნათია ნეკერაშვილი
თამარი ხალიშვილი
ალექსანდრე თოდუა
გიორგი ბერიანიძე
ზემფირა ბერაძე
ლიანა გოგიჩაშვილი
ქეთევან კუპატაძე
ეკატერინე ვაჩეიშვილი
ნინო ლომიძე
ნინო ბლიაძე
ლია გასიშვილი
ბადრი აბულაძე
ჩანან ასკაროვი
მარიამი მიხელიძე
ლალი ბალიაშვილი
ლევან ესვანჯია
ხატია თუთაშვილი
ეთერ გობეჯიშვილი
ნანა შუბითიძე
ბესიკი გრძელიშვილი
ბადრი კაპანაძე
ანა შანიძე
გიორგი ზურაბიშვილი
შორენა ზედელაშვილი
ნანა მძელური
ნორა შუბითიძე
სოფიო რაზმაძე
ქეთევანი დევრისაშვილი
ნათია ჩოთირიძე
ქეთევან ზარიძე
მამუკა ჩაჩხიანი
ირა პეტრიაშვილი
ნინო ჩაჩანიძე
მარიამ ყველაშვილი
ნინო კეჭაყმაძე
ნანა ხეცურიანი
ნათელა დგებუაძე
მარიამ გობეჯიშვილი
ელისო ბაბუკიანი
ჰრაირ ვარტანიან
გაიანე კიურეღიან
სარკის ღარაგულიან
გრიგორ მაროზიან
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ფლორა ზალალიან
ანაიდ კაშხჩიან
ლალი ხალვაში
ქრისტინე ჩხარტიშვილი
გიული ფანჩვიძე
მარიამ ცერცვაძე
ია მაჭარაშვილი
კახა კალმახელიძე
ფიქრია ლაბაძე
ნათელა მაჩაიძე
ნათია ბჟალავა
ელისო ღამბაშიძე
ვერონიკა ცეცხლაძე
შორენა საბანაშვილი
ანდრო ლოსაბერიძე
გიორგი თევდორაძე
თეონა ჩიხლაძე
ანდრო მაღლაკელიძე
ლაშა ჯერენაშვილი
არტემი გაგოშიძე
ნინო მუსაშვილი
ლელა გოგოჭური
კობა ცისკარაშვილი
ზაზა მამნიაშვილი
სოფიკო მამნიაშვილი
გიული მჭედლიშვილი
მირიან ძამაშვილი
თამაზი ცაბუტაშვილი
მარინა ილურიძე
ლავრენტი არევაძე
შოთა დიდებაშვილი
ივანე გაბროშვილი
ვახტანგი კახაბრიშვილი
მარიამი მაისურაძე
ეკატერინე რატიანი
რუსიკო შონია
ზურაბი ფირაშვილი
ლელა ბეროშვილი
ნონა მანჯავიძე‐ქადაგიშვილი
არსენა დოლაშვილი
მზია ქევხიშვილი
დავით დათიაშვილი
მზია გურასპაშვილი
მარინა ლაფაჩიშვილი
მარიამი ქელბაქიანი
ლეილა გადელია
კობა კორძაია
ზვიადი ტურავა

