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N გვარი სახელი პირადი ნომერი 

1.  ავაზაშვილი რევაზ 
 2.  ავაკიან ავეტიკ 
 3.  ალავიძე დავით 
 4.  ალხაზაშვილი ირაკლი 
 5.  ამბროლიძე ვანო 
 6.  აფანდიევი სამირ 
 7.  ბაბაევი ელმარი 
 8.  ბაბუნაშვილი გიორგი 
 9.  ბალანჩივაძე ალექსანდრე 
 10.  ბაღათურია მაგდა 
 11.  ბაღდოშვილი ნელი 
 12.  გამჯაშვილი პაატა 
 13.  გაფრინდაშვილი ნონა 
 14.  გერგედავა დავით 
 15.  გოგატიშვილი თამარი 
 16.  გოგრიჭიანი ნანა 
 17.  გოდერძიშვილი გიორგი 
 18.  გულაღაშვილი სონია 
 19.  დავითაშვილი თამარი 
 20.  დარსალია ანა 
 21.  დოლიკაშვილი ნინო 
 22.  ეთირმიშლი ხალით 
 23.  ეღიაზარიან ლევონ 
 24.  ვართანიანი ნინო 
 25.  ვარტანიან არმენ 
 26.  ვერულაშვილი ნიკოლოზ 
 27.  ზეინალოვი რაუფ 
 28.  ზვიადაური მარიამ 
 29.  თბილელი ვაჟა 
 30.  იაკობაშვილი ირაკლი 
 31.  იაშვილი სანდრო 
 32.  ივანიშვილი ნათია 
 33.  ინდუაშვილი ნოდარი 
 34.  კაკიაშვილი შოთა 
 35.  კაპანაძე გიორგი 
 



36.  კაპანაძე ლევან 
 37.  კაციაშვილი მიხეილი 
 38.  კენჭოშვილი მაგდა 
 39.  კვარაცხელია ჯესიკა 
 40.  კვინიკაძე თეონა 
 41.  კვიციანი დავითი 
 42.  კობახიძე ლევანი 
 43.  კოდელაშვილი გიორგი 
 44.  კოზმანაშვილი ნინო 
 45.  კოხრეიძე ელენე 
 46.  კუბლაშვილი გიორგი 
 47.  კურბანოვი სანან 
 48.  კუტალაძე მარიამ 
 49.  კუხიანიძე მარიამი 
 50.  ლაზვიაშვილი თორნიკე 
 51.  ლატარია ნია 
 52.  ლებანიძე ანა 
 53.  ლომსაძე ამირანი 
 54.  ლუკავა ნინო 
 55.  მამედოვი ვუსალ 
 56.  მანუკიან არამ 
 57.  მარიდაშვილი თეა 
 58.  მარკოსიან ამალია 
 59.  მაღრაძე გიორგი 
 60.  მეგუთნიშვილი ნინო 
 61.  მესხიძე მიხეილ 
 62.  მირიანაშვილი ანა 
 63.  მიქაუტაძე რუსუდან 
 64.  მოდებაძე დემური 
 65.  მჟავანაძე თეონა 
 66.  მუშკუდიანი გიორგი 
 67.  მძინარაშვილი გიორგი 
 68.  ნადირაძე არჩილ 
 69.  ნებიერიძე მარიამი 
 70.  ნოზაძე ცოტნე 
 71.  ნოზაძე მარიამი 
 72.  ომიაძე ნატო 
 73.  ორჯონიკიძე ქეთევან 
 74.  პავლიაშვილი ლექსო 
 75.  პამბუხჩიან სრაპიონ 
 76.  ჟვანია ანი 
 77.  საროიანი ალექსანდრე 
 78.  საყვარელიძე თეიმურაზი 
 



79.  სახელაშვილი ბექა 
 80.  სვანიძე გიორგი 
 81.  სიხარულიძე ანა 
 82.  სოზაშვილი ევა 
 83.  სონღულაშვილი ლევან 
 84.  სოხაძე თამარ 
 85.  სურგულაძე სოსო 
 86.  ტაბატაძე სოფიკო 
 87.  ტაგანაშვილი გიგა 
 88.  ტალიბოვი ნურლან 
 89.  უგრეხელიძე ავთანდილი 
 90.  ფალავანდიშვილი ბაქარ 
 91.  ფაღავა ანა 
 92.  ქავთარაძე თემური 
 93.  ქარდავა კარინა 
 94.  ქარქაშაძე გიორგი 
 95.  ღვედაშვილი ჯაბა 
 96.  ყურაშვილი ალექსანდრე 
 97.  შარია ეკატერინე 
 98.  შენგელია კახა 
 99.  შოშიტაშვილი თეონა 
 100.  ჩაჩუა თამუნა 
 101.  ჩახვაშვილი  ლაშა 
 102.  ჩოხელი ნინო 
 103.  ჩხეტიანი გიორგი 
 104.  ცნობილაძე დაჩი 
 105.  ცხადაძე ბექა 
 106.  ცხადაძე ზურაბ 
 107.  წიკლაური გიორგი 
 108.  წულეისკირი თამარ 
 109.  ჭიჭინაძე ნინო 
 110.  ხარშილაძე მარიამი 
 111.  ხაჩიშვილი გიორგი 
 112.  ხიხაძე ნინო 
 113.  ხუხუნაიშვილი დავით 
 114.  ჯოლოხავა ანასტასია 
  


