
1. აბაკელია ნია 

2. აბაკელია ანი 

3. ჩუბინიძე ავთანდილ 

4. მამასახლისი ქრისტინე 

5. გელიაშვილი ეკატერინე 

6. ლორთქიფანიძე ია 

7. ბულია რობერტ 

8. გრიგალავა თეონა 

9. კელაპტრიშვილი კახი 

10. გოგოლაძე სოსო 

11. ფარქოსაძე ხათუნა 

12. ტატულაშვილი მარინე 

13. მსხილაძე ირაკლი 

14. გორგაძე გიორგი 

15. რომანაძე გიგა 

16. მაისურაძე მალხაზ 

17. შეროზია ნიკა 

18. თინიკაშვილი ნინო 

19. გამისონია მურმან 

20. ქოქაშვილი დიანა 

21. კანდელაკი ნიკა 

22. გეგეჭკორი სერგო 

23. ამბარიძე საბა 

24. დარასელია ბიანა 

25. ბიჭიკაშვილი მარიკა 

26. მაისურაძე მარიამ 

27. ხარატიშვილი ვიქტორია 

28. ლიპარიძე ანა 

29. ხარატიშვილი მარიამ 

30. ცინდელიანი სალომე 

31. ცქიფური ნინო 

32. მექვაბიშვილი სალომე 

33. კვირაია მათე 

34. ნეკერაული ნათია 

35. ჯგერენაია ბიძინა 

36. ცანავა ლაშა 

37. ნანიაშვილი ანი 

38. აბუხბაია დიანა 



39. ყვავაძე თამარ 

40. კვაჭანტირაძე ნატა 

41. ჭანია ლევან 

42. ბუაძე გიორგი 

43. გულიაშვილი მამუკა 

44. მინაშვილი ნია 

45. ქუბრიაშვილი მარიამ 

46. თითბერიძე მარიამ 

47. დარახველიძე ნინო 

48. ღონღაძე რობერტ 

49. სიჭინავა მარიამ 

50. ნოზაძე სალომე 

51. ბრეგვაძე მათე 

52. გოგობერიშვილი ტარიელ 

53. ყაველაშვილი ინგა 

54. მძინარაშვილი ლაშა 

55. ტურიაშვილი ნინო 

56. სიორიძე თიკო 

57. დიმიტრაძე მირანდა 

58. მესხიძე დიანა 

59. სხირტლაძე ანა 

60. გოლანძია მილენა 

61. ომარაშვილი სოფო 

62. მახარობლიძე მაია 

63. მატუა ლიკა 

64. ბედენაშვილი მარიამი 

65. გოჩიტაშვილი ლევან 

66. ბენაშვილი თეონა 

67. კურტანიძე მერი 

68. ესებუა მათე 

69. რეხვიაშვილი ანი 

70. კუბლაშვილი ირაკლი 

71. შეთეკაური სალომე 

72. ტაბახმელაშვილი ქეთი 

73. ალფაიძე ნათია 

74. ღურწკაია მარიამ 

75. ღურწკაია ანასტასია 

76. ხერხაძე ნიკოლოზ 



77. სულაბერიძე ფრიდონ 

78. ზედგინიძე გიორგი 

79. ლეკიშვილი მზია 

80. კობახიძე ოლიკო 

81. გულდედავა თათია 

82. აბულაძე ელენე 

83. მეტრეველი გვანცა 

84. მურღვლიანი გიორგი 

85. ფილიშვილი საბა 

86. გოგრიჭიანი გიგი 

87. გოგიტიძე ეკატერინე 

88. მესტვირიშვილი გვანცა 

89. დვალიშვილი სანდრო 

90. პავლოვა იაროსლავა 

91. როსტომაშვილი თამუნა 

92. დვალი ტარიელ 

93. ჩიხლაძე დავით 

94. რეხვიაშვილი თამარ 

95. დევნოზაშვილი მარიამ 

96. ტოგორიძე ბესიკ 

97. გახარია გურანდა 

98. ორაგველიძე იოსებ 

99. ტატიშვილი ნინო 

100. ჯურხაძე ლანა  


