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1. აბაშია მემი 
2. აბდალაძე თამარ 
3. აბელიშვილი ნინო 
4. აბლოთია ნანა 
5. ავთო ლიპარტელიანი 
6. ავთო ტუხაშვილი 
7. ათანელიშვილი დიმიტრი 
8. აკაკი ბახსოლიანი 
9. აკობია მარიამ 
10. ალექსანდრე ამაღლობელი 
11. ანა აბაზაძე 
12. ანა აივაზოვი 
13. ანა გოცირიძე 
14. ანა გულბათაშვილი 
15. ანა დიასამიძე 
16. ანა თექთურმანიძე 
17. ანა თურქაძე 
18. ანა კვინტრაძე 
19. ანა კოხრეიძე 
20. ანა მაისურაძე 
21. ანა მიხელიძე 
22. ანა ქოქრაშვილი 
23. ანა ღვინიანიძე 
24. ანა ჩაგელიშვილი 
25. ანა ჩაჩხიანი 
26. ანა წიკლაური 
27. ანა წურწუმია-ზურაბაშვილი 
28. ანა ხუფენია 
29. ანა ჯანელიძე 
30. ანა ჯიშკარიანი 
31. ანანო რუხაძე 
32. ანი ახალკაცი 
33. ანი გაბიტაშვილი 
34. ანი კოხტაშვილი 
35. ანნა ბერუაშვილი 
36. ანნა კუჭავა 
37. ანტონ ზურაბიშვილი 
38. არევაძე თამარ 
39. ასლანიძე მარიამ 
40. აქიაშვილი გვანცა 
41. აქუბარდია ზვიად 
42. ბარამიძე ვასილ 
43. ბასილაშვილი მარი 
44. ბახუტაშვილი ნონა 
45. ბაჯიაშვილი მარიამი 
46. ბერიძე დავით 
47. ბიბილაშვილი მაკა 
48. ბიბილეიშვილი ანა 
49. ბოლაშვილი თამთა 
50. ბოქოლიშვილი ერეკლე 
51. ბოქოლიშვილი ნათია 
52. ბურდული გიორგი 
53. გაბაშვილი სალომე 

54. გაგნიძე ნათელა 
55. გაგუა თინათინ 
56. გალდავა ნინო 
57. გეგუჩაძე თამარ 
58. გელა ხმალაძე 
59. გელენავა ვერიკო 
60. გერგაული ნინო 
61. გვათუა ტატიანა 
62. გვანცა სამყურაშვილი 
63. გვანცა ცქიტიშვილი 
64. გიგაური ლელა 
65. გიგი ჩიქოვანი 
66. გიკაშვილი ფიქრია 
67. გიორგი აზნიაშვილი 
68. გიორგი არაბიძე 
69. გიორგი ბეგიაშვილი 
70. გიორგი გოგოლაძე 
71. გიორგი მელაძე 
72. გიორგი ნაბახტეველი 
73. გიორგი ნიკოლეიშვილი 
74. გიორგი პოპიაშვილი 
75. გიორგი ფოფორაძე 
76. გიორგი ქიმერიძე 
77. გიორგი ქიტიაშვილი 
78. გოგიაშვილი ნინო 
79. გოგილაშვილი სალომე 
80. გოგუა თამარ 
81. გოჩა ამირანაშვილი 
82. გრძელიშვილი ნინო 
83. გურანდა ბერიშვილი 
84. გურაშვილი მარიამი 
85. გურგულია რიმა 
86. გურეშიძე თათია 
87. დავით გაბელაია 
88. დავით გოგიშვილი 
89. დავით დომიანიძე 
90. დავით რუსია 
91. დავით ღადუა 
92. დავით ხაჩიძე 
93. დავით ჯინჯოლია 
94. დათუაშვილი ეკა 
95. დევიძე ალექსანდრე 
96. დემურაძე ნინო 
97. დვალი ნინო 
98. დიანა კვერნაძე 
99. დოდო ჭყონია 
100. ებრალიძე თამარ 
101. ეგეტაშვილი თამარი 
102. ევროპულ-ქართული 

ინსტიტუტი 
103. ეთერ ბერიაშვილი 
104. ეთერი სიხარულიძე 
105. ეკა კრაწაშვილი 

106. ეკა სპანდერაშვილი 
107. ეკა ცინდელანი 
108. ეკატერინე გოგოლაძე 
109. ეკატერინე გრიგალავა 
110. ეკატერინე დევიძე 
111. ეკატერინე ზარიძე 
112. ეკატერინე კაკაბაძე 
113. ეკატერინე კვირიკაშვილი 
114. ეკატერინე ლეკიშვილი 
115. ეკატერინე ლეფსვერიძე 
116. ეკატერინე ჩოფიკაშვილი 
117. ეკატერინე ხურციძე 
118. ელენა დარჯანია 
119. ელენა ოკუჯავა 
120. ელენე ბოჭორიშვილი 
121. ელენე გვეტაძე 
122. ელენე დგვეფაძე 
123. ელენე ედიშერაშვილი 
124. ელენე თორთლაძე 
125. ელენე კანტიძე 
126. ელენე მოდებაძე 
127. ელენე ნემსაძე 
128. ელენე ხარაზიშვილი 
129. ვანო გუმბერიძე 
130. ვარდო ცერცვაძე 
131. ვარსიმაშვილი ნიკა 
132. ვასაძე ნინო 
133. ვასილ ტუხაშვილი 
134. ვაშაკიძე ნინო 
135. ვახტანგ ახალკაციშვილი 
136. ვახტანგ გაგუა 
137. ვერულაშვილი ნელი 
138. ვლადიმერ სვანაძე 
139. ზაზა დათუკიშვილი 
140. ზამბახიძე თამთა 
141. ზაქარაია სოფიკო 
142. ზედგინიძე ხათუნა 
143. ზედელაშვილი დავით 
144. ზედელაშვილი თეკლე 
145. ზვიად მანია 
146. ზუბიტაშვილი თამარ 
147. ზურაბ ვარდიაშვილი 
148. თათია თათარაშვილი 
149. თათია თოდაძე 
150. თათული ადეიშვილი 
151. თალიკო მახარაძე 
152. თალიკო მგელაძე 
153. თამარ ბაგალიშვილი 
154. თამარ ბარამაშვილი 
155. თამარ ბიჭიაშვილი 
156. თამარ გურჩიანი 
157. თამარ დურგლიშვილი 
158. თამარ ვაშაკიძე 
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159. თამარ ზედელაშვილი 
160. თამარ იოსებაშვილი 
161. თამარ ლისიაკი 
162. თამარ ლოლაშვილი 
163. თამარ ლომიძე 
164. თამარ მირიანაშვილი 
165. თამარ ნამიჩეიშვილი 
166. თამარ ტატიშვილი 
167. თამარ ფოფხაძე 
168. თამარ შარია 
169. თამარ ხატისაშვილი 
170. თამარ ხელაძე 
171. თამარ ხუციშვილი 
172. თამარი აფციაური 
173. თამარი თევდორაშვილი 
174. თამარი კვარაკვახიძე 
175. თამარი ქაროსანიძე 
176. თამარი ჭინჭარაული 
177. თამთა ბახტაძე 
178. თამთა გუგავა 
179. თამთა ტყაბლაძე 
180. თეა გოგრიჭიანი 
181. თეა კრიჭაშვილი 
182. თეა ნაკაიძე 
183. თეა პაიჭაძე 
184. თევდორაძე მაკა 
185. თეთრაძე თამარ 
186. თემურ გიგინეიშვილი 
187. თენგიზ დარჩია 
188. თეონა გიგინეიშვილი 
189. თეონა ზარნაძე 
190. თეონა ნაცვლიშვილი 
191. თეონა პარხომენკო 
192. თეონა ჟორჟოლიანი 
193. თეონა ტოხვაძე 
194. თეონა ყუფუნია  
195. თეონა ჩანგელია 
196. თიკო ლაჩაშვილი 
197. თინა ქიქავა 
198. თინა ჭანია 
199. თინათინ ბაბაკიშვილი 
200. თინათინ გაგუა 
201. თინათინ დოლიძე 
202. თინათინ კიკნაძე 
203. თინათინ მანია 
204. თინათინ სულაძე 
205. თინათინ ცისკარაძე 
206. თინათინ ცხადაძე 
207. თინათინ ჭინჭარაული 
208. თინათინი გურაშვილი 
209. თინათინი მამედოვა 
210. თინათინი ჭელიშვილი 
211. თორნიკე ტურიაშვილი 

212. ია ნინოშვილი 
213. ია ჩუთლაშვილი 
214. იაკობ ჯავაშვილი 
215. იაშვილი ლიდა 
216. ივეტა გოგავა 
217. ივეტა კორძაია 
218. იზოლდა ოსინი 
219. ილია ჭოტაშვილი 
220. ილონა ლატარია 
221. ინგა მირინაშვილი 
222. ინგა ყაჯრიშვილი 
223. იოსებ ტურაზაშვილი 
224. ირაკლი ახალკაციშვილი 
225. ირაკლი გალდავა 
226. ირაკლი გოგია 
227. ირინა მელქაძე-გელაშვილი 
228. ირინე იოსელიანი 
229. ირინე კურტანიძე 
230. ირინე ძამუკაშვილი 
231. ირმა ბაბუნაშვილი 
232. ირმა კილასონია 
233. იულია შენდრიკოვა 
234. კანკავა თამარ 
235. კაპანაძე გივი 
236. კაპანაძე მაია 
237. კახაბერ კოპალიანი 
238. კევლიშვილი ნატო 
239. კერესელიძე გვანცა 
240. კესო ხუნჯუკაშვილი 
241. კვანტალიანი ნინო 
242. კილაძე ნათელა 
243. კირტავა ილონა 
244. კოდიაშვილი ნინო 
245. კოკილაშვილი მარიამ 
246. კოპალიანი ნესტან 
247. კოტიშაძე ნინო 
248. კოშაძე ჯიმშერ 
249. კუბლაშვილი თამარ 
250. ლალი ალანია 
251. ლალი ჯავაშვილი 
252. ლატარია ილონა 
253. ლაღაძე სოფიო 
254. ლევან ნანობაშვილი 
255. ლევან შოშიაშვილი 
256. ლევან ჭელიძე 
257. ლელა ინწკირველი 
258. ლელა ლაბარტყავა 
259. ლელა ნადაშვილი 
260. ლელა ქერაშვილი 
261. ლელა ცისკარიშვილი 
262. ლემონჯავა მარიამ 
263. ლია გოზალიშვილი 
264. ლია ძამუკაშვილი 

265. ლია ხმალაძე 
266. ლია ჯალაღანია 
267. ლია ჯალიაშვილი 
268. ლია ჯამბურია 
269. ლიანა ზუბაშვილ 
270. ლიკა ბაძაღუა 
271. ლიკა დათუაშვილი 
272. ლილე გიორგიძე 
273. ლილია იასეშვილი 
274. ლილია ჩიხლაძე 
275. ლინდა ბალაძე 
276. ლობჟანიძე შორენა 
277. ლოლაშვილი თამარ 
278. ლოლიტა რურუა 
279. ლომაძე ქეთი 
280. ლომინეიშვილი ნათია 
281. ლუკა ბეგიაშვილი 
282. ლუკა ობოლაძე 
283. მაგდა მარუაშვილი 
284. მაგდა პოპიაშვილი 
285. მაგრაქველიძე თამარი 
286. მაია გომართელი 
287. მაია დარსალია 
288. მაია ლეშკაშელი 
289. მაია მათეშვილი 
290. მაია ნასყიდაშვილი 
291. მაია პაპაშვილი 
292. მაია ხუცურაული 
293. მაკა კიკილაშვილი 
294. მაკა ნიქაბაძე 
295. მაკა ჭითანავა 
296. მალხაზ ალბორაშვილი 
297. მამუკა აგლაძე 
298. მარგალიტა კილაძე 
299. მარგველაშვილი ანა 
300. მარი მჭედლიშვილი 
301. მარიამ არჩუაძე 
302. მარიამ ბექაური 
303. მარიამ გიგაური 
304. მარიამ გოგოლაძე 
305. მარიამ გურგენიძე 
306. მარიამ თუთბერიძე 
307. მარიამ მამულაშვილი 
308. მარიამ მისაბიშვილი 
309. მარიამ ნინიკაშვილი 
310. მარიამ ოკმელაშვილი 
311. მარიამ ჩეკურიშვილი 
312. მარიამ ძიმისტარიშვილი 
313. მარიამი ელიზბარაშვილი 
314. მარიამი თანდილაშვილი 
315. მარიამი მათეშვილი 
316. მარიამი მახარაშვილი 
317. მარიამი ტურაშვილი 
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318. მარიამი ჯალიაშვილი 
319. მარიკა ბარათაშვილი 
320. მარიკა ტურაშვილი 
321. მარტყოფლიშვილი ანი 
322. მაღლაკელიძე ეკა 
323. მაყაშვილი თინათინი 
324. მაყვალა ჯოხარიძე 
325. მახარობლიშვილი ლალი 
326. მედეა თოდუა 
327. მედეა მჭედლიშვილი 
328. მედეა ნასყიდაშვილი 
329. მედეა ტურაშვილი 
330. მედეა ჯიშკარიანი 
331. მელაშვილი გიორგი 
332. მელელაშვილი ნინო 
333. მელიქიშვილი ირმა 
334. მენთეშაშვილი სოფიკო 
335. მერი კვიციანი 
336. მერი მოსაშვილი 
337. მიმოზა ჭკადუა 
338. მირანდა სივსივაძე 
339. მიქელაძე თეონა 
340. მოლაშვილი მანანა 
341. მოლაშვილი ხატია 
342. მსხილაძე ქეთევან 
343. მუქერია გიორგი 
344. მჭედლიშვილი თეონა 
345. ნადირაშვილი თამთა 
346. ნაზი პოილარაშვილი 
347. ნათელა ბერიაშვილი 
348. ნათელა გულისაშვილი 
349. ნათია  კაპანაძე 
350. ნათია ბარაბაძე 
351. ნათია ბერძენიშვილი 
352. ნათია ბობღიაშვილი 
353. ნათია გიგინეიშვილი 
354. ნათია გიორგაძე 
355. ნათია გოგებაშვილი 
356. ნათია კაციაშვილი 
357. ნათია მგალობლიშვილი 
358. ნათია მერებაშვილი 
359. ნათია ნაკაიძე 
360. ნათია ნინიკელაშვილი 
361. ნათია ოქიტაშვილი 
362. ნათია სამსონიშვილი 
363. ნათია ურუშაძე 
364. ნათია ჯავახიშვილი 
365. ნაია ბეგაშვილი 
366. ნანა მახარაშვილი 
367. ნანა ონიანი 
368. ნანა ყაჭაშვილი 
369. ნანა ცინცაძე 
370. ნატალი დანელია 

371. ნატო მოკვერაშვილი 
372. ნატო რუბანოვი 
373. ნიკოლოზ მამარდაშვილი 
374. ნინა მინდიაშვილი 
375. ნინიკაშვილი ნია 
376. ნინო ალექსიშვილი 
377. ნინო ბაქაქური 
378. ნინო ბერელაშვილი 
379. ნინო ბექაია 
380. ნინო გელაშვილი 
381. ნინო გობრონიძე 
382. ნინო გოგოლაძე 
383. ნინო გრძელიშვილი 
384. ნინო გუჯარაიძე 
385. ნინო ვარდიაშვილი 
386. ნინო ზედელაშვილი 
387. ნინო თიგიშვილი 
388. ნინო კახელიშვილი 
389. ნინო კობახიძე 
390. ნინო კუტიბაშვილი 
391. ნინო ლაბარტყავა 
392. ნინო ლაფაჩი 
393. ნინო ლემონჯავა 
394. ნინო ლობჯანიძე 
395. ნინო მათეშვილი 
396. ნინო მალუტაშვილი 
397. ნინო მაჭარაშვილი 
398. ნინო მეტრეველი 
399. ნინო მურვანიძე 
400. ნინო ნერსეზაშვილი 
401. ნინო ნოზაძე 
402. ნინო პატრიშვილი 
403. ნინო ჟვანია 
404. ნინო სანოძე 
405. ნინო სარალიძე 
406. ნინო ტყეშელაშვილი 
407. ნინო უგლავა 
408. ნინო ქათამაძე 
409. ნინო ღონღაძე 
410. ნინო შემაზაშვილი 
411. ნინო ცინცაძე 
412. ნინო ცქიფურიშვილი 
413. ნინო წიკლაური 
414. ნინო ჭინჭარაშვილი 
415. ნინო ხატისაშვილი 
416. ნინო ხაჭაპურიძე 
417. ნინო ხუჭუა 
418. ნინო ჯაფარიძე 
419. ნინო ჯებაშვილი 
420. ნინო ჯიქია 
421. ნინო ჯომარჯიძე 
422. ნიქაბაძე ანი 
423. ნოდარი ალადაშვილი 

424. ნოზაძე ირმა 
425. ნონა ქემაშვილი 
426. ნუცა ციხელაშვილი 
427. ოდიშარია ნათია 
428. ოთარი ხვედელიძე 
429. პაიჭაძე დავითი 
430. რევაზ ჩხეიძე 
431. რევაზიშვილი შორენა 
432. რუსუდან ბადრიაშვილი 
433. რუსუდან ვარშალომიძე 
434. რუსუდან ფალავანდიშვილი 
435. რუსუდან ხოტივარი 
436. სალომე ანთაძე 
437. სალომე ბარბაქაძე 
438. სალომე გავაშელი 
439. სალომე მერკვილაძე 
440. სალომე მოისწრაფიშვილი 
441. სალომე ნადირაძე 
442. სალომე ნემსაძე 
443. სალომე ჟვანია 
444. სალომე რამიშვილი 
445. სალომე სვიანაძე 
446. სალომე სხირტლაძე 
447. სალომე შელია 
448. სალომე ჩარკვიანი 
449. სალომე ჯიბლაძე 
450. სარალიძე მარიამ 
451. სერედა ნათელა 
452. სიხარულიძე ნუნუ 
453. სიხაშვილი ეკატერინე 
454. სოფიკო ლეკიშვილი 
455. სოფიკო პოპიაშვილი 
456. სოფიკო სუჯაშვილი 
457. სოფიკო ფაშალიშვილი 
458. სოფიკო შარმანაშვილი 
459. სოფიკო ჯავახაძე 
460. სოფიო ასათიანი 
461. სოფიო ზღუდაძე 
462. სოფიო მიმინოშვილი 
463. სოფიო მოწყობილი-ნიგალიძე 
464. სოფიო სულაშვილი 
465. სოფიო ქუხილავა 
466. სოფიო ყიფიანი 
467. სოფიო ჩიფჩიური 
468. სოფიო ჯინჭარაძე 
469. სოფო ბასილიძე 
470. სულთანიშვილი თენგიზ 
471. სულხან მეტრეველი 
472. სუქნიძე ვენერა 
473. ტაბატაძე სალომე 
474. ტატა ზაქარაია 
475. ტოგონიძე ნინო 
476. ფახურიძე ხათუნა 
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477. ფიქრია ქიქოძე 
478. ფლორა ესებუა 
479. ქადაგიშვილი ნათია 
480. ქავთარაძე ესმა 
481. ქართველიშვილი თამარ 
482. ქართველიშვილი მარიამ 
483. ქარცივაძე ზვიად 
484. ქეთევან ადეიშვილი 
485. ქეთევან ბაბიაშვილი 
486. ქეთევან ბახტურიძე 
487. ქეთევან ესაძე 
488. ქეთევან ჩემია 
489. ქეთევან ჩიგოშვილი 
490. ქეთევან ხანდოლიშვილი 
491. ქეთევან ხარებავა 
492. ქეთევან ჯანელიძე 
493. ქეთევანი არჯევანიძე 
494. ქეთევანი ბერაძე 
495. ქეთევანი ბიწაძე 
496. ქეთევანი ნიკოლაშვილი 
497. ქეთევანი როგავა 
498. ქვირია ნინო 
499. ქრისტინა ფიცხელაური 
500. ქუთათელაძე ნინო 
501. ღვინიაშვილი დარინა 
502. ღვინიაშვილი ელენე 
503. ღვინიაშვილი ნათია 
504. ღონღაძე მაია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505. ყანჩაშვილი მერი 
506. ყანჩაშვილი სოფიკო 
507. შალვა პაპალაშვილი 
508. შანავა ბელა 
509. შერგელაშვილი ირმა 
510. შეყლაშვილი ანა 
511. შმაგი ბეგიაშვილი 
512. შოთა გოგიტაური 
513. შოთა ცინცაძე 
514. შორენა თურქოშვილი 
515. შორენა ტურიაშვილი 
516. შპს ბადაგი 
517. შპს ჯემალას მაღაზია 
518. ჩადუნელი ნინო 
519. ჩანგელია თეონა 
520. ჩარგაზია მარიკა 
521. ჩითინაშვილი ეკატერინე 
522. ჩხაიძე აკაკი 
523. ჩხიკვაძე მარიამ 
524. ციალა გაგნიძე 
525. ცისკაძე მარიამ 
526. ციტაიშვილი ანა 
527. ციცია ვანიშვილი 
528. ციციშვილი ნინო 
529. ცუცქირიძე თეა 
530. ცუცქირიძე ნინო 
531. ცხვედაძე თინათინ 
532. ძამაშვილი მარიამი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

533. ძამაშვილი ნინო 
534. წიკლაური მაკა 
535. ჭავჭავაძე ეკატერინე 
536. ჭალიძე ეკატერინე 
537. ჭეიშვილი რატი 
538. ჭიღიტაშვილი მარიამ 
539. ჭიჭინაძე რუსუდანი 
540. ჭკუასელი შოთა 
541. ხათუნა აღამონაშვილი 
542. ხათუნა ჯანდიერი 
543. ხაჟომია ნათია 
544. ხარაბაძე მარიამ 
545. ხატია ბერიაშვილი 
546. ხატია ილურიძე 
547. ხატია კვირკაშვილი 
548. ხატია შაკაია 
549. ხაფავა ქეთევან 
550. ხვედელიანი გვანცა 
551. ხოფერია ლელა 
552. ხუციშვილი თეონა 
553. ჯავაშვილი ეკატერინე 
554. ჯავაშვილი ირმა 
555. ჯალალიშვილი რევაზ 
556. ჯანგულაშვილი თამარ 
557. ჯაფარიძე მაია 


