
სახელი გვარი 

1 ადეიშვილი დავით / გიგოლაშვილი ნინო
2 ალანია ინგა
3 ალდამოვი მამუკა
4 ამირიძე ბელა
5 არქანია ირაკლი
6 არჩემაშვილი ზვიად
7 არჯევანიძე მაყვალა
8 აფრიდონიძე გიორგი
9 ახობაძე ლექსანდრე

10 ბარბაქაძე ლელა
11 ბარბაქაძე ნატალია / აბეჩხრიშვილი შალვა 
12 ბარკალაია სალომე
13 ბასილაშვილი გვანცა
14 ბაღაკაშვილი თამაზი
15 ბაღაშვილი ლევან
16 ბოდოკია მარინა
17 ბორჩაშვილი ბექხანი
18 გაბადაძე თეონა
19 გარშაულაშვილი მარინა
20 გაურგაშვილი მადინა

21 გიგანი ანასტასია

22 გიორგაძე ირმა

23 გიუნაშვილი ვაჟა

24 გოგავა იზა

25 დადუნაშვილი ციცინო

26 დვალი ზამირა

27 დვალი მზექალა

28 დოინჯაშვილი ია / მილაძე თამარ

29 ელბაქიძე გივი

30 ეპიტაშვილი ნატალია

31 ვარამაშვილი მარიამ

32 ვარდანიძე ნინო

33 ზაზაშვილი ავთანდილ

34 ზარანდია ემზარი

35 თავბერიძე ფატი

36 თათიაშვილი ანა / ყუბანეიშვილი ანდრია

37 თევდორაძე კახაბერ

38 თევდორაძე ლიანა

39 თენოშვილი შოთა

40 ინაური ნინო

41 იჭირაული ივანე
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42 კაპანაძე ვაჟა

43 კაპანაძე თამარ

44 კასიტერიდი ხრისტო

45 კაცელაშვილი ერეკლე

46 კაციაშვილი იმედა

47 კეთილაძე გიგლა

48 კეკუტია ხათუნა

49 კვარაცხელია ნარგიზა

50 კვირიკეიშვილი ნებული

51 კვიცაძე მანანა

52 კობახიძე ციალა

53 კუჭუხიძე ამირან

54 ლაგვილავა ია

55 ლავრელაშვილი გურამ

56 ლეკვეიშვილი ლალი

57 ლიპარტელიანი ნანი

58 ლურსმანაშვილი ნანული

59 მაისურაძე დარეჯან

60 მამუჩარაშვილი მერაბ

61 მანჯგალაძე კახაბერ

62 მარგველაშვილი ნუგზარ

63 მეზვრიშვილი ირმა

64 მექვაბიშვილ თამარ

65 მიდელაშვილი ლეილა

66 მილორავა გია

67 მიქაცაძე მაია

68 მოსიძე როინ

69 მუთოშვილი შმაგი

70 მჭედლიშვილი მაია

71 ნატრიაშვილი ოთარი

72 ონიანი მურმან

73 ორაგველიძე ელიკო

74 ჟვანია თეიმურაზ

75 რევაზიშვილი ნათია

76 რიგვავა გივი

77 სესიტაშვილი გიორგი

78 სინაურიძე თეიმურაზი

79 სორდია თამარ

80 ტაბატაძე ნონა

81 ტარიელაძე ნაზი

82 ტატიშვილი ინგა

83 ტვილდიანი ლელა

84 ტუგულაშვილი ირმა

85 ტუფურია ლია

86 უმეკაშვილი მზია



87 ფესვიანიძე მარინა

88 ფეხმოჭრილიშვილი მაია

89 ფისაძე გულნარა

90 ფურცხვანიძე ლალი

91 ფხალაძე ზეინაბ

92 ქავთარაშვილი ადლანი

93 ქავთარაშვილი ასმათ/ ტოხოსაშვილი ასლან 

94 ქოჩიშვილი ელიკო

95 ქურციკაშვილი ზაქარია

96 ღარიბაშვილი ჯულიეტა

97 ყალამაშვილი ფიქრია

98 ყიფშიძე ლია

99 შავაძე მალხაზ/ ფორჩხიძე თინათინ

100 ჩალაძე დურმიშხანი

101 ჩახუნაშვილი გურამ

102 ჩიქოვანი ვალერი

103 ჩიქოვანი ნანა

104 ჩუბინიძე მალხაზ

105 ცეცხლაძე ალიკო

106 ცხადაძე რამაზ

107 წერუაშვილი გოჩა

108 წკრიალაშვილი დალი/ წიკლაური ვალერიან

109 ჭილაშვილი ლალი

110 ხაჩიძე ზაზა/ ხაჩიძე შორენა

111 ხაჩიძე მაკა /  ჭინჭარაშვილი ვეფხვია

112 ხაჭიპერაძე ლონდა

113 ხონელიძე გოჩა

114 ხუციშვილი ნიკოლოზი

115 ჯაფიაშვილი ელიზა

116 ჯიმშელეიშვილი დარეჯან

117 ჯღარკავა ელგუჯა


