
სიითი 

ნომერი
სახელი,გვარი

0010 აფხაძე მანანა

0021 აღდგომელაშვილი ედვარდი

0027 აბესაძე თამარ

0030 ალადაშვილი ალექსანდრე

0034 ადეიშვილი ირაკლი

0035 აბაშიძე ბესარიონ

0055 ბუაჩიძე ზაზა   

0065 ბერაძე ელისო

0070 ბენიძე მელიტონ

0098 ბახუტაშვილი ლევან

0128/1 გვარჯალაძე ზურაბ

0144 გოლუბიანი გიორგი

0183 გიორგაძე ინგა

0214 დოღონაძე მზია

0316 კალმახელიძე კახა

0340 კობერიძე თინათინ

0350/1 კვინიკაძე რუსუდან

0356 კაპანაძე შორენა

0386 ლორთქიფანიძე იონა

0398 ლაშაბერიძე თამარ
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0405 ლომიძე ტრისტან

0418 მელაძე სოსო

0419 მიქელაძე სოფიო

0446 მჭედლიშვილი ზურაბ

0493 მამულაშვილი ზურაბ

0526 ნიშნიანიძე ნინო

0534 ოსკოპელი შორენა

0543 ოსაძე ეკატერინე

0559 პატარაშვილი მზია

0566 რამიშვილი მიხეილ

0571 როსტიაშვილი თინათინ

0576 რობაქიძე ავთანდილ

0617 სვანიშვილი თამაზ

0655 უტიაშვილი მაია

0685 ქაცანაშვილი ეკატერინე 

0752 ჩიხლაძე ზურაბ 

0779 ჩხეიძე ლევანი

0799 გედევანიშვილი თამარ

0819 წურწუმია ნონა 

0855 ხანიაშვილი ნინელი

0863 ხატიაშვილი იოსებ

0865 ხარაძე ლია



0866 ხაჩიძე დიმიტრი

0869 ხვინგია მაკა

0880 ხურცილავა პაატა

0896 ჯუკაშვილი ნაირა

0925 გოდერძიშვილი ხათუნა

0927 მენაბდიშვილი სოლომონ

0947 ბეგიაშვილი ნადეჟდა

0952 ქოიავა გიორგი

0961 გუგუნავა თინათინ 

0967 ბერაია ჯენეტი

0979 კოსოევი ცირა

0986/1 გაბლაია რამაზ

1027 ინაშვილი ქეთევან

1043 მაჩიტიძე გიგლა

1051 ჭყონია ზურაბ

1062 ჭანიძე დალი

1074 ნოზაძე დავით

1079 მერაბიშვილი ნინო

1080 მახარაძე ედიშერ

1081 კირკიტაძე ზურაბ

1082 ნეფარიძე მარიამ

1084 კოღუა გიგა



1091 ხალვაში როლანდ

1100/1 ჭეიშვილი ამბროსი

1109 ყანადაშვილი მაია

1120 გაწერელია აკაკი

1176 ლიპარტელიანი მაია

1189 შარაშენიძე რუსუდან

1192 სირაძე მაია

1193 კაპანაძე სულხან

1194 ხარჩილავა შორენა 

1210 კიკნაძე ვლადიმერ

1216 გრიგალაშვილი ნატაშა

1233/1 ნორაკიძე ვლადიმერ

1243 მამულაძე ლევან

1246 ხომერიკი დავით

1257 შავიძე ლელა

1279 ნინუა ირაკლი

1307 წულაძე ნანა 

1323 ჯმუხაძე მიხეილ

1332 კირკიტაძე ვაჟა

1343 ადეიშვილი მანანა

1352 სოსიაშვილი იოსებ

1372 კუტივაძე თეიმურაზ



1374 ხაჩიძე დავით

1428 ტყაბლაძე ლაშა

1460 ჯანელიძე ილია

1502/1 ბიჭიკაშვილი მირიან

1514 კორკოტაშვილი დავით

1555 დავითაია ზაალი

1562 კანკავა ნიკოლოზი

1569 კონჯარია აპოლონ

1570 რეხვიაშვილი იასონ 

1583 გოგოლაძე ლელა

1625 გუნიავა ირაკლი

1630 სამარჯიშვილი ნუგზარი

1635 ბასარია მერაბ

1637/1 პაპიძე ვეფხია

1657 შალამბერიძე ლევან

1663 გორდულაძე ირაკლი

1682 უსუფაშვილი გიორგი

1722 გოგიჩაიშვილი ლაშა

1745 ტატიშვილი თამარ

1746 ჩუბინიძე არჩილ

1764 ბოლოთაური ინგა

1771 დაღელაშვილი მერაბ



1792/1 კაკაშვილი ლევანი

1812 სილიკაშვილი ბესიკ

1815 მელითაური ცეზარი

1838 ჩუბინიძე მანანა

1840 პაპოშვილი მარიამი

1869 ავალიანი ლაშა

1876 გიორგაძე მანანა

1878 ბუაძე ავთანდილ

1884 ნიაზაშვილი მარიკა

1893 აბაშმაძე ლელა

1901 ბერიაშვილი ეკა

1905 პაპუაშვილი ნატო

1910 კოსტავა მზევინარი

1912 ქოჩეჩაშვილი ლელა

1913 ბასილაშვილი თინათინ

1915 მოსეშვილი ნინო

1928 ჭკადუა მებრძოლი

1958 სვიმონიშვილი ივანე

1976 დოლიძე ნინო

1989 გოგიშვილი გოჩა

2020 ჩილინდრიშვილი თეა

2023/1 საღირაშვილი ლიანა



2025 კუხიანიძე ეკატერინე

2034/1 შვანგირაძე ამირან

2046 არობელიძე დოდო

2048/1 მამალაძე ხათუნა

2055 წითლაური ზურაბ

2099 სხირტლაძე მაია

2109 აბჟანდაძე ირმა

2110 დათუაშვილი ლერი

2146 აბაშიძე როინ

2156 ტიკაძე გიორგი

2157/1 ციხელაშვილი ნოდარ

2166 ფალავანდიშვილი კახა

2184 უტიაშვილი ქეთევან

2198 ამისულაშვილი ნინო

2206 კვინტრაძე თამარ

2234 პეტრიაშვილი ზაირა

2236 შოშიაშვილი მიხეილ 

2245/1 თამაზაშვილი მზია

2255 ჭინჭარაშვილი როლანდი

2267/1 მჟავანაძე ავთანდილ

2297 ჭრელაშვილი მაია

2298/1 მარკოიშვილი ხათუნა



2305 გეგიძე ზვიად

2309 გურასპაშვილი გიორგი

2319 ფუტკარაძე ნინო

2321 ტყეშელაშვილი ლევან

2331 მდინარაძე გიორგი

2348 წერეთელი თამარ

2362 ჩინჩალაძე სალომე

2384 მარიამიძე იამზე

2389 ქამადაძე მირდატ

2420/1 ქამადაძე მურმან

2446 ანდღულაძე გულნარა

2448/1 ახალაია ელგუჯა

2468 თავამაიშვილი ლეილა

2473 ჯანჯღავა მევლუდი

2497 ხელაია ლევან

2512 წოწორია ვილერ

2528/1 ჟღენტი ანა

2565 ქავთარაძე ლელა

2568 გორგიძე ირინე

2578 მანწკავა პაატა

2592 არზიანი გოჩა

2596/1 ერისთავი შალვა



2600 გიორგაძე ვასილი

2612 კიკვაძე იონა

2624 აბრალავა ელისო

2630 შელია ირაკლი

2650 ტყეშელაშვილი გელა

2656 ბიბილეიშვილი ინგა

2688 კურტანიძე თამარი

2714/1 მაზმიშვილი ამირან

2717 ღანიშაშვილი თინათინ

2748 კეკელიძე დავით

2761 გვარიშვილი რამინ

2769 ძამსაშვილი მარინა

2774 მიქაუტაძე ლაშა

2800 დევიძე ინგა

2805 ჯაფარიძე ავთანდილი

2808 მაისურაძე ნანა 

2821 ახალაია რამინ

2830 ბერიძე მამია

2838/1 ნინუა მამუკა

2843 ცალუღელაშვილი ლევან

2847 პაქსაძე მერაბ

2875/1 სურმანიძე ზვიად



2893/1 გოგლიძე მაია

2896 ვიბლიანი კახაბერ

2909 ტუკვაძე ელენა

2937 სამსონიძე ცისანა

2944 კიღურაძე ირაკლი

2950 გველესიანი ნონა

3002 კუპრეიშვილი თეონა 

3004 თოდუა ია

3020 კახნიაშვილი სანდრო

3034 პარასტაშვილი ლაშა  

3055 ლიპარტელიანი მაგული

3069/1 ლომიტაშვილი ვახტანგ

3089/1 კვანტრიშვილი ნიკოლოზ

3098/1 ფერაძე თეიმურაზ

3140 სიჭინავა ია

3177 ფილაური ნონა

3181 ხუციშვილი ამირან

3211/1 თვარაძე ანნა

3236 უჩაიძე ტოგო

3257 მოსია ლია

3288 ბეგიაშვილი გიგო

3307 ბეჟანიშვილი ლამარა



3339 მამფორია სერგო

3348 დუმბაძე ნონა

3356 გაგუა ვლადიმერ

3367 ნიპარიშვილი ზურაბ

3452 გელაშვილი ლევანი

3472 გიგუაშვილი თამაზი

3492 ბარათაშვილი შორენა

3511 დათუსანი ელისო

3528/1 ციმაკურიძე ეკატერინე

3536 ჭალიძე გიორგი

3550 გიგუაშვილი ამირან

3680 ბერაძე ლაშა

3689 მუმლაძე კახაბერ

3712 ხუხუნაიშვილი თამარ

3754 გულიაშვილი მაია

3759 აფხაზავა ირინე

3760 ბოსტაშვილი თამარ

3770 მჟავია ზაზა

3802 მუშკუდიანი მაია

3815 ბარნაბიშვილი ალექსანდრე

3821/1 მაჭავარიანი ვახტანგ

3829 კეჭაყმაძე ხათუნა



3833/1 კეკელიძე ვახტანგ

3881 ფუტკარაია მერაბ

3887 რატიანი ირაკლი

3889 ზუბაშვილი ლაურა

3905 სანდოძე ალექსანდრე

3909 კაპანაძე სპარტაკ

3918 კაციტაძე ნათია

3964 მაჭარაშვილი ბორის

3978/1 ვარდუკაძე შორენა

3980 სანებლიძე მარიამ

4002 აფციაური ლაშა

4023 ლომიძე მამუკა

4065/1 ხმალაძე სულხანი

4070 კოპალეიშვილი ალექსანდრე 

4098 ყეინოშვილი გელა

4109 მირზოიანი ვიტალი

4113 მახარაშვილი ეკატერინე 

4150 კახიძე ხატია

4183/1 ნარსია თეიმურაზ

4185 ჭინკორაშვილი რობერტი

4193 ნონიკაშვილი ციური

4203 ალხაზაშვილი ირაკლი 



4237 გაგუა ნინო

4244/1 დიასამიძე ნარგიზ

4275 გოგოლაძე კახაბერ

4279/1 ნადირაშვილი ალექსანდრე 

4288 ახმეტელი მერაბ 

4308 ხვედელიძე ნათია

4324 ნოზაძე ირმა

4329 ნებიერიძე ნატო

4346 ჩიბუხაშვილი ზაქარია

4352 ქოქიაშვილი ნათია

4353 ფხალაძე მზია 

4370/1 ბარბაქაძე დავით

4384 შაშიაშვილი დავით 

4430 კვალიაშვილი დიმიტრი

4434 ხუციშვილი შალვა

4440 ჩარკვიანი გაიოზი

4458 ბერიძე პაატა

4490 ორკოდაშვილი თეიმურაზ

4551 თორდია ეკატერინე

4557 გიუნაშვილი ნათია

4584 ორჯონიკიძე ნინო

4608 მაჭავარიანი თამარ



4612 კუჭუხიძე ირაკლი

4617 ბოჭორიშვილი ნინელი

4629 ბერაძე ქეთევანი

4642 ქანთარია სოფიო

4652 კლდიაშვილი დავითი

4654 რევაზიშვილი ნანა

4661 ალავიძე დავით

4680 მარტიაშვილი დიანა

4684 ლუქუნიძე ელზა

4691/1 ცხადაძე ლაშა

4694 მარსაგიშვილი ლევანი

4712 ლიპარტია ნინო

4714 ამირანაშვილი ნინო

4733 გოგებაშვილი გიორგი

4742 წივწივაძე ირაკლი

4749 ჩხიკვაძე ქრისტინე 

4793 ესიავა ირაკლი

4817 ბენიძე ნონა 

4835 მარინაშვილი მარინე

4862 გელაშვილი მანანა

4900 ცხადაძე რამაზ

4918 სანდუხაძე პაპუნა



4935 ბერიძე თამაზ

4944 გურეშიძე ანა

4947 ნასარიძე მანანა 

4948 გოგლიძე გიორგი

4960 ელისაბედაშვილი გიორგი

4966 მელქაძე ლევან

4980 ოსეფაშვილი ვასილი

4996 დანელია აპალონ

5038 ლუკავა თამარ  

5043 სუხიშვილი ნანა 

5046 ნებიერიძე თიკა

5059 ჯანელიძე აკაკი

5085 ჭკადუა ჯემალ

5100 ქარჩხაძე სოფიო

5101 ხაჩატუროვა მარინა

5113 ყიფიანი კონსტანტინე

5116 კესარელი გურამ

5152 შიშნიაშვილი ანნა

5186 ბადალაშვილი სოფიო

5187 მამულაშვილი ვასილ

5189 მიქატაძე ნინო

5204 ძინძიბაძე მადონა



5222 ტუსნიაშვილი ალექსი

5229 ზაქარაია ნიკოლოზ

5257 ფერაძე ალექსანდრე

5264 შუკაკიძე ლაშა

5281 ამოზაშვილი ელგუჯა 

5285 კაიკაციშვილი არჩილ

5294 მუსერიძე ეკატერინე 

5303 გოჩელაშვილი მზია

5313 ვეფხვაძე თამარ

5329 ჩიმაკაძე ნინო

5337 გურგენიძე გია

5338 კუხალაშვილი კახა

5351 მანიჟაშვილი თეა

5354 ნაცვლიშვილი ილია

5364 ბალახაშვილი პეტრე

5423 წიკლაური მარინე

5428 დუნდუა მარეხი

5431 მუხიგულაშვილი ნატო

5437 ბუზალაძე თამთა

5450 ალექსიძე სოფიკო

5461 რუსაძე მარიამ 

5499 დურგლიშვილი ნაირა



5509 ჯავახიშვილი ირაკლი

5515 ხარატი ზურაბ

5537 ლომსიანიძე გიორგი 

5559 ვაჭარაძე შოთა

5583 ფურცხვანიძე ხათუნა

5599 მდივნიშვილი დავით 

5607 იორამაშვილი ივანე

5632 ბოლქვაძე ნინო

5646 სურმავა თამარ

5658 დარისპანაშვილი მარიამ

5662 თოთაძე გაგა

5672 არდია ფიქრია

5691 ფირანიშვილი ეთერი

5693 მამულაშვილი მარიამ

5701 ბეროშვილი გივი

5716 ზედგინიძე თინათინი

5743 შავიძე გელა

5751 თაღიაშვილი ბელა

5769 შიოშვილი გიორგი

5770 ბერძენაძე ქრისტინე

5776 ბუაძე ქეთევან

5788 ურუშაძე ირინე 



5802 ჭაჭიაშვილი მაია

5804 კაკუბავა მაია

5806 კაპანაძე გოჩა

5813 ენუქიძე თამარ

5883 ხვიბლიანი ბელა 

5888 არზიანი ემა

5891 მაღლაფერიძე მერი

5926 კუკავა ზვიად

5935 ბაგრატიონ-გრუზინსკი დალი

5945 ზედგენიძე დარეჯან 

5954 კუპრიაშვილი ვახტანგ

5985 თურმანიძე გვანცა

5999 ნონიაშვილი მაკა

6003 კაკუშაძე რამაზ

6005 დვალი ბექა

6017 საჯაია რომეო

4591 ვაჭარაძე ნინო

6041 ტაბატაძე ზვიად

6044 უჩანეიშვილი ანა

6045 ღონღაძე ბახვა

6068 ბულისკერია თემურ

6091 გოროზია გია



6095 ხეცურიანი კონსტანტინე

6106 ანთელავა რუსუდანი

6111 გელაშვილი გიორგი

6117 ცუცქირიძე მირიანი

6126 ლომსაძე აკაკი

6128 ჯანიბეგაშვილი ლაშა

6134 შიუკაშვილი დალი

6138 ჩომახაშვილი ქეთევან

6140 გვაგვალია იგორ

6163 ფერაძე ბექა

6178 ურთმელიძე ნინო

6189 სარალიძე ნუგზარ

6235 ცუხიშვილი თეა

6252 ბერიკაშვილი ნინო  

6339 შენგელია მანონი

6345 ცარციძე მანანა 

6366 ქორიძე თეონა

6382 ოთარაშვილი ილია

6389 ბიწაძე თინათინ

6391 ცინცაძე შორენა 

6406 ხელაია მარიკა

6417 მაღრაძე ეკატერინე  



6444 მჭედლიშვილი სალომე

6449 ახალკაცი ლია

6459 ლომინაძე გივი

6467 გვილია ირაკლი

6496 ნიკოლაიშვილი იოსებ   

6497 ღვინჯილია თეა

6499 შეყელაძე პაატა

6512 ტატანაშვილი თამარ

6522 გულედანი ბექა

6547 ხოლუაშვილი ნინო

6579 ზაუტაშვილი თეა

6587 ბაკურიძე თამარ

6590 ტატიშვილი  ქეთევან

6597 ირემაძე ნატო

6605 კლდიაშვილი მარიამ

6613 ჭინჭარაული ბექა

6619 ძიძიგური მარიამ

6622 ჭიაბრიშვილი კახაბერ

6671 გვენეტაძე თორნიკე

6674 გაგუა ვერიკო

6685 კობაძე ნინო

6688 ჩიფჩიური ხათუნა



6697 ზვიადაძე სოფიო

6703 ბერიძე გიორგი

6705 გვიშიანი ლელა

6710 მახარაძე გელა

6755 თოთიბაძე სალომე 

6761 ქვარცხავა-ბეჩორ დოდო

6814 იოსელიანი კახაბერ

6825 ხაჭაპურიძე ვასილი

6837 გეწაძე შალვა

6843 გიორგობიანი ანი

6875 მოსულიშვილი მანანა

6877 ბუაძე თეა

6883 თავბერიძე მაკა

6914 მეტრეველი გიორგი

6926 ბერიძე გიორგი

6932 მოდებაძე ირაკლი

6942 დეკანოსიძე თამარ

6959 გაბისონია რუსლან

6987 მომცელიძე სოფიო

6993 გვრიტიშვილი ლევან

7017 ბარდაველიძე გიორგი 

7041 ოყრეშიძე გოჩა 



7070 ჯალაღონია ანა

7075 ბრეგვაძე გვანცა

7081 პაპიძე ბექა

7082 აჩელაშვილი მარიამ 

7090 აბუთიძე ნიკოლოზ

7114 პოლიკაშვილი სალომე

7130 ბეროშვილი ქეთევანი

7145 საბიაშვილი მარინე 

7152 ზაქარაშვილი თამარი

7182 მებონია თამარ

7209 თხელიძე სალომე

7229 ზურაბიშვილი მარინა

7246 სიორიძე ნინო

7255 ფორჩხიძე ლაშა

7267 გოგნიაშვილი ნატო 

7276 ჩალაძე ლაშა

7277 ცომაია გიორგი 

7304 ტყეშელაშვილი მიხეილ 

7315 ხაჩირაშვილი თამუნა

7353 აფრასიძე ლევანი

7360 მანჯგალაძე ხათუნა 

7374 დევიძე მირზა 



7385 მეზურნიშვილი გიორგი

7392 ხორხელი თინათინ

7435 დუაძე ლევან

7439 თვარაძე გრიგოლი

7441 მამულაშვილი დარეჯან

7453 კვერნაძე გიორგი 

7467 ერქვანია თათა

7515 ჯიქია თამარ

7517 სივსივაძე ნათელა

7545 ნადარეიშვილი ანნა

7552 გვიდიანი ჯამლათ

7564 სორდია მარიამ

7573 ბერიაშვილი გიორგი

7578 კუპატაძე ზურაბ

7603 მუკბანიანი ინგა 

7634 გაზდელიანი ციალა

7635 კალანდაძე ლაშა

7636 ჯანუაშვილი სალომე

7667 ახალაია ეგროსი

7670 სორდია თამარ

7704 კვაბზირიძე ზვიად

7707 კვანტალიანი ნუნუ 



7725 მამუკაშვილი ნათია

7727 ბოჭორიშვილი შორენა 

7748 ჭანკოტაძე ნოდარი  

7752 ჭარბაძე მარიამი

7761 ჭუაძე ქეთევან

7764 შარვაშიძე კონსტანტინე 

7785 კეკენაძე გიორგი

7796 ხიმშიაშვილი ირაკლი

7818 დოლიძე გიორგი

7820 ამაღლობელი ნინო

7827 დევდარიანი თამთა 

7830 ქავთარაძე ნინო

7837 ჭელიძე სალომე

7838 გოგიაშვილი ნატალი

7845 ახალაძე ალექსანდრე

7852 ბურდული ზურაბ

7857 რაფავა ლადო

7874 მეგრელიშვილი მარიამ

7890 ჯოჯუა გვანცა

7895 ყაჯრიშვილი გიორგი

7910 ამჯანოღლი ქამრალი 

7912 მორჩაძე გაგა



7913 დგებუაძე გურამი

7915 იაშვილი ვახტანგ

7919 ჯულაყიძე ნინო

7936 ადუაშვილი მიხეილ 

7946 ყარასაშვილი ანა

7950 კილასონია გიორგი

7981 კალანდაძე გიორგი

7986 ჯგერენაია ცირა 

7996 ლომინაძე ნინო

8011 ჯორბენაძე ომარ

8028 ჯავახიშვილი ნიკა

8059 ჯეჯილაშვილი ნატო

8076 სიჭინავა მარიამ

8079 კორძაძე ლედი

8082 რომანჩენკო ანა 

8099 კანკავა თამარ

8109 გოგიჩაიშვილი ელენე

8115 აბაიშვილი ნინო

8132 ჩაფიჩაძე ფატიმა

8145 ბოჭორიშვილი თამარ

8146 მანძულაშვილი ნათია

8211 მუმლაძე ანნა



8226 მეძმარიაშვილი ანა

8227 ჩიდრაშვილი კახა

8238 ბერიძე ქეთევან

8264 კორძაძე ნინო

8265 შუბითიძე სალომე

8278 გუჯაბიძე ნიკა

8306 ლაბარტყავა მარიამ

8327 ტოგონიძე ელენე

8395 თაყაიშვილი თეონა

8409 ქამადაძე მაგული

8410 სუხიტაშვილი გიორგი

8432 სირბილაშვილი ზაზა

8436 ბეჟაშვილი ლევანი

8440 ლეთოდიანი ლაშა

8458 ნადოლსკი ლია

8465 ფეზუაშვილი შალვა

8470 ბულაშვილი მარიამი

8497 ყატაშვილი დიანა

8516 სანიკიძე ნინო

8518 ცაბაძე გიორგი

8538 წაქაძე სოფიო

8568 არაჩაშვილი ნათია



8633 თბილელი ელენე

8685 კიკილაშვილი დარინა

8719 ვაშაკიძე მარიამ

8725 ბაბულაიძე ნინო

8783 ჩოგოვაძე ივანე

8818 ებრალიძე ეკატერინე

8820 დავითური გიორგი

8821 მორჩილაძე მანანა

8825 რამინაშვილი სანდრო

8851 ღვინჯილია ბესიკ

8888 ასათიანი სოფიო

8967 ყურაშვილი სერგო  

8976 გაბოძე თეონა

9002 გიორგობიანი ლევან

9006 ქიტოშვილი მარიკა

9010 ეცადაშვილი თეონა

9021 კიზივაძე ნათელა  

9047 მაჭარაშვილი ლელა 

9054 მიქელაძე მურად

9104 ხაზარაძე მარიამ

9123 ჟვანია ნინა

9142 ჩოგაძე ესმა



9145 ჩოგაძე გოჩა

9159 მესხია თამარ  

9186 ნასყიდაშვილი ანა

9198 კიტია როლანდი

9221 დოლენჯაშვილი ნინო

9222 მჭედლიძე ანი

9230 ჯინიუზაშვილი ნათია

9261 ხითაროვი ვალერი

9262 ფრანგიშვილი გიორგი

9268 შინჯიკაშვილი მაგდა 

9309 გიგაური თამთა

9313 ჭოლაძე ლაშა

9334 ჭურაძე მანანა

9346 ზენაიშვილი თამთა

9348 ლომთაძე თამარი

9359 სამხარაძე სალომე

9371 ჩალიგავა გიორგი

9376 ისმაილოვი ელმინ

9381 ტყემალაძე სალომე

9411 ბიწაძე მარიამი

9416 მუშკუდიანი ირაკლი

9433 ჯავახია გიორგი



9437 დიასამიძე მამუკა

9442 გიორგიძე სალომე

9450 მახათაძე დავით

9460 კუპატაძე სალომე

9461 გაბაიძე ბაჩი

9467 ჯიქია მარიამი

9470 ჯინჭარაძე ალექსანდრე 

9472 მჭედლიძე გიორგი 

9479 გაბრიელაშვილი მარიამ

9514 ბექაური სალომე

9548 კახიძე მარიამი

9576 კახიძე გვანცა

9577 უღრელიძე გოჩა

9578 გუგუშვილი თამარ

9588 ჭანია სალომე

9595 ჯანუყაშვილი ანა

9600 თინაშვილი თამთა

9613 ქათამაძე ჯუმბერი

9646 რურუა სალომე

9650 ხარაიშვილი გვანცა

9670 მირგატია ირაკლი

9697 შელია ზურაბ



9708 ჩუთლაშვილი გიორგი

9712 არბოლიშვილი სალომე

9717 ქოქოლაძე თათია

9723 მურადაშვილი ქეთევან

9746 მანძულაშვილი მარიამი

9747 ბუხრიკიძე სალომე

9752 კვარაცხელია ნათია

9759 ასპანიძე გვანცა

9764 ყაველაშვილი  მარიამი

9766 ღამბაშიძე ვაჟა 

9770 შველიძე თამარ

9776 მაისურაძე ნანა

9788 გრიგოლაია დიმიტრი

9797 რურუა ნინო

9803 გოხელაშვილი მარიამ

9808 კუთხაშვილი თამთა

9822 კვინიკაძე ნინო

9825 ზუხუბაია ხატია

9847 ჩხაიძე გიორგი

9850 სახვაძე სანდრო

9861 სანიკიძე თამარ

9874 ლიპარტია ირაკლი



9875 დევსურაშვილი ანა

9880 მაკარაშვილი მარიამ

9883 მეშველიანი სალომე 

9892 ვერძაძე ანა

9894 ხარაიშვილი დავით

9897 გოგუა ლუბა

9899 ხუხუა ხათუნა

9909 მარშანია მარიამ

9911 თინიკაშვილი ქეთევანი

9914 ჩიქოვანი გვანცა

9924 გრიგალაშვილი თათია 

9938 ჩადუნელი გვანცა

9940 ოდოშაშვილი მაკა

9941 გრიგალაშვილი ქეთევან

9947 იოსავა თამთა

9948 გოქაძე თეკლე

9960 გურული თეონა

9970 ბალაძე მარიამ

9972 მესხიშვილი თენგიზი

9979 სპასოვი მარიამ

9990 ხარატიშვილი თორნიკე 

10007 სიმონია დავით



10008 გუდავაძე თამარ

10011 კიკნაძე მარინა 

10019 კვირკვია მარიამი

10020 შულაია თეა

10034 ერაძე ნინო

10037 ქოჩიაშვილი ნინო

10055 გორგასლიძე ანო

10059 ბერუაშვილი ანნა

10083 ბუხნიკაშვილი სალომე

10109 როგავა გვანცა

10111 ჭულუხაძე ქეთევანი

10114 გახელაძე ირინა

10115 გოქაძე მერი

10121 გუგუციძე გვანცა

10122 ომარაშვილი თათია

10124 თედიაშვილი გვანცა

10125 ჯიქია ელენე

10129 ბუდაღაშვილი მარიამ

10133 კალანდაძე ნანა

10141 სიამაშვილი ანა

10143 ქორჩილავა ბათუ

10154 კობახიძე სოფიო



10158 ცანავა თათია

10162 ხადილაშვილი ხათუნა

10170 გაბუნია ელენე

10171 გამგონეიშვილი ედიშერი

10179 ენუქიძე თამარ

10180 ჯიჯელავა მაგდა

10184 დარსალია თამარ

10196 მოსიაშვილი გიორგი

10198 ჩხაიძე როლანდ

10202 ჩიჩუა ქეთევან

10207 ჭიკაძე ნოდარი

10209 ნანობაშვილი გიორგი

10211 დოლიძე ნინო

10228 ტყეშელაშვილი მერაბი

10231 მოსიაშვილი ნინო

10241 შალუტაშვილი ნაზიბროლა

10242 აკოფოვა ანა

10243 დევიძე გიორგი


