
TNL Level 2 Tattoo Master Certification Subject Question Bank 

 

(4) 1>>> ผูป้ระกอบวชิาชพีการสกัควรมคีณุสมบตัทิางวชิาชพีอะไรบา้ง (1) 

ความสามารถดา้นสนุทรยีศาสตร ์(2) ความสามารถในการตรวจสอบดว้ยสายตา (3) 

ความสามารถในการรา่ง (4) ทัง้หมดขา้งตน้ 

 

(1 ) )2>>> สสีกัคิว้ทีน่ยิมใชม้ากทีส่ดุคอืสอีะไร (1) กาแฟเขม้ & กาแฟออ่น (2) ดํา (3) ฟ้า (4) 

เขยีว 

 

(1) 3>>>> ชัน้นอกสดุของสคีอือะไร ผวิ? 1) ชัน้ Epidermal (2) Nipple layer (3) Dermal 

layer (4) ถักไหมพรมใตผ้วิหนัง 

 

(3) 4>>> ในคนสงูอาย ุผมหงอก เหมาะกบัคิว้ (1) ลกึเล็กนอ้ย (2) ลกึ (3) เบา (4) 

จากทัง้หมดทีก่ลา่วมา 

 

(4) 5>>>> มอือาชพีดา้นเทคนคิ ขอ้ใดถกูตอ้ง (i) ความยาวสัน้เทา่กนั (Z) ความลกึตืน้เทา่กนั 

(3) การเรยีนรูเ้บา ๆ (4) ดา้นบน ทัง้หมด 

 

(2) ) 6>>> ผวิสงัเคราะหจ์ากแสงแดดไดห้รอืไม ่(1) กรดอะมโิน (2) วติามนิด ี(3) กลโูคส (4) 

ไขมนั 

 

(1) 7>>>> ผวิสขุภาพด ีเปลง่ปล่ัง เนื้อละเอยีด? (1) ) ผวิธรรมดา (2) ผวิมัน (3) ผวิแหง้รวมกนั 

(4) ผวิผสม 

 

(4) 8>>> ลกูคา้สกัคิว้สไีหนทีเ่ขา้กนั (1) โทนสผีวิ (2) สผีม ( 3 ) อาย ุ(4) จากทัง้หมด 

 

(2) 9>>> ขอ้ใดตอ่ไปนีผ้ดิ (1) กอ่นตัดขนคิว้ตอ้งทําใหส้มดลุระหวา่งดวงตา (2) 

ไมต่อ้งตรวจวา่คิว้ หางและยอดเทา่กนั (3) ) หางคิว้ตอ้งไมตํ่า่กวา่คิว้ (4) จดุสงูสดุของคิว้ประมาณ 

2/3 ของความยาวคิว้ 

. ชัน้ฐาน (3) เนื้อเยือ่ใตผ้วิหนัง (4 ) ผวิหนังชัน้ 

 

(3) 11>>>>น้ํากล่ันคอืน้ํากล่ันเมือ่ถกูความรอ้นทีอ่ณุหภมูไิมก่ีอ่งศาภายใตค้วามดันปกต ิ(1) 

70°C (2) 120°C (3) 100°C (4) 200°C 

 

(4) 12>>>> Wenna Practitioners ไมเ่พยีงเทา่นัน้ มทีักษะทีย่อดเยีย่ม แตก็่ม ี: (1) 

พดูจาไพเราะ (2) ชดุสวย (3) ลอยยาว (4) ความเป็นมอือาชพี 

 

(2) 13>>> นอกจากทฤษฎคีวามเป็นมอือาชพีและทักษะทีย่อดเยีย่มแลว้ 



นักออกแบบรอยสกัยงัตอ้ง (1) คนคดิ (2) จรรยาบรรณวชิาชพี (3) เพิม่ราคา (4) ตามจํานวนลกูคา้ 

 

(2) 14> >> วงจรการเผาผลาญของผวิหนังเป็นอยา่งไร (1) 15 วัน (2) 28 ปี (3) 35 วนั (4) 

120 ปี 

(3) 15 >>> ผวิมแีนวโนม้วา่จะเกดิความมันซึง่ดมูันเยิม้บนผวิหนา้ ? (1) ผวิธรรมดา (2) ผวิแหง้ 

(3) ผวิมัน (4) ผวิแพง้า่ย 

 

(1) 16>>> เกดิจากการรวมตัวกนัของจดุดา่งดํา ? (1) เมลานนิ (2) แคโรทนี (3) เคราตนิ (4 ) 

Heme 

 

(2) 17>>> อายทุีห่ล่ังไขมันมากทีส่ดุ (1) 10~13 ปี (2) 15~20 ปี (3) 21~28 ปี (4) 

30~35 ปี เกา่ 

 

(1) 18>>> 

สามารถวาดเสน้ทีเ่ป็นธรรมชาตแิละนุ่มนวลไดอ้ายไลเนอรท์ีเ่หมาะสําหรับผูเ้ริม่ตน้คอือะไร (1) 

อายไลเนอร ์(2) อายไลเนอรช์นดิน้ํา (3) อายไลเนอรเ์คก้ (4) อายไลเนอรแ์บบการด์ 

 

(2) 19> >> To 

ปกป้องสทิธแิละผลประโยชนข์องผูบ้รโิภคหน่วยงานของรัฐทีรั่บผดิชอบในการตรวจสอบเครือ่งสําอา

งคอืใคร (1) สํานักงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม (2) กรมอนามัย (3) 

มลูนธิวิฒันธรรมผูบ้รโิภคและการศกึษา (4) คณะกรรมการการคา้ทีเ่ป็นธรรม 

 

(2) 20>> > เพือ่รักษาผวิ ควรใชทํ้าความสะอาด อาบน้ํา หรอืลา้งหนา้ หรอืไม ่(1) น้ําเย็น (2) 

น้ําอุน่ (3) น้ํารอ้น (4) น้ําเปลา่ 

 

(3) 21>>> ผวิชัน้ไหนควรเป็น ความลกึของรอยสกัทีด่ทีีส่ดุ (1) ) เนื้อเยือ่ใตผ้วิหนัง (2) 

หนังกําพรา้ (3) Dermis | (4) อะไร 

 

(4) 22>>> ความลกึของเข็มทีใ่สใ่นเวลาทีนั่ดหมายลกูคา้หรอืไม ่(1) ยิง่ลกึยิง่ด ี(2) ยิง่ตืน้ยิง่ด ี

(3) ตามใจ (4) ขึน้อยูก่บัสภาพผวิของลกูคา้ 

 

(4) 23>>>เมือ่ใดทีผ่วิดดูซมึสารอาหารไดด้ทีีส่ดุ (1) ฤดใูบไมผ้ล ิ(2) ฤดหูนาว (3) กลางวัน (4) 

กลางคนื 

 

(3) 24>>> เครือ่งมอืตัดแตง่คิว้ทีถ่กูตอ้งคอืขอ้ใด (1) ใบมดีคม (2 ) มดีหัน่ผลไม ้(3) ) 

ใบมดีนริภัย (4) กรรไกรแหลม 

 

(3) 25>>>> เวลาเล็มขนคิว้ทศิทางของเสน้ผมเมือ่ใชก้ ิ๊บหนีบคิว้เพือ่ขจัดขนคิว้สว่นเกนิ (1) 



ยอ้นกลับ (2) แนวตัง้ (3) เอยีง 45° (4) อะไรก็ได ้

 

(1) 26> >> คิว้หนาทําใหค้นรูส้กึอยา่งไร (1) ความอดทน (2) ออ่นโยน (3) หวาน (4) มเีสน่ห ์

 

(3) 27>>> คิว้ทีม่ใีบหนา้ยาวเหมาะหรอืไม ่(1) คิว้สงู (2) คิว้มมุ (3) คิว้อกัษรเดยีว (4) 

คิว้ใบวลิโลว ์( 

 

(2) 28 >>>> วธิเีขยีนอายไลเนอรบ์นและลา่งใหย้าวตรงปลายตา 

ตาแบบไหนเหมาะกบัตาแบบใด ? (1) ตาเล็ก (Z) ตากลม 

(3) ตาเหล ่(4) ตาแคบ 

 

(1) 29 >>>> สแีดงคอืสอีะไร (1) เขยีว (2) น้ําเงนิ (3) มว่ง (4) ดํา 

 

(4) 30 >>> ฟ้าสอีะไรเสรมิ (1) ฟ้า (2) เขยีว (3) แดง (4) สม้ 

 

(4) 31>>> เวลาถอนขนคิว้สว่นไหนควรชดิเพือ่บรรเทาอาการปวด? (1) อยา่งไรก็ตาม 

(Qimaozhuang (3) ผม 

(4) รากผม 

 

(1) 32 >>>> ชา่งสกัควรมจีติวญิญาณอะไร (1) ทักษะทางวชิาชพี (2) ความเห็นแกตั่ว (3) 

ความเห็นแกตั่ว (4) ทัศนคตสิว่นตัว 

 

(2) 33>>> เมือ่ออกแบบทรงคิว้ จมกู ขึน้ถงึ ปลายตาเทา่ไหร ่(1) 50 องศา (2) 45 องศา (3) 

55 องศา (4) 40 องศา 

 

( 3) 34>>> ขอ้ใดตอ่ไปนีไ้มถ่กูตอ้งเกีย่วกบัคําอธบิายประเภทโล ่(1) คิว้บางมาก 

สว่นโคง้มขีนาดใหญจ่ะทําใหใ้บหนา้มสีหีนา้ประหลาดใจ (2) ระยะหา่งระหวา่งคิว้เทา่กบั 

ใหญแ่ละดวงตาจะมคีวามรูส้กึจอ้งมองอยา่งวา่งเปลา่ (3) 

ผูท้ีม่แีกม้เต็มหรอืหนา้สัน้จะวาดคิว้ทีห่ลบตา ควรวาดคิว้รปูโบวห์ากใบหนา้หรอืเปลอืกตาลกึจม 

 

(2) 35>>> เป้าหมาย ทีช่า่งสกัควรพยายามไมร่วมใชไ่หม (1) การสนทนาอยา่งมอือาชพีทีห่รหูรา 

(2) ถามเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวของลกูคา้ (3) การเรยีนรูค้วามรูแ้ละเทคโนโลยรีะดับมอือาชพี (4) 

การดแูลเกีย่วกบัแนวโนม้ทางสงัคมและความนยิม 

 

(3) 36>>> เพือ่รักษาจรรยาบรรณในวชิาชพีทีด่ ี

ผูป้ระกอบวชิาชพีสกัการะควรหลกีเลีย่งพฤตกิรรมแบบใด (1) ซือ่สตัยแ์ละยตุธิรรม (2) 

มคีวามรับผดิชอบและขยนั (3) การปฏบิตังิานตามอธัยาศัย (4) อาศัยคําพดู 

 



(1) 37 >>> รักษาสวิ (สวิ) งานใคร (1) แพทยผ์วิหนัง (2) ผูเ้ชีย่วชาญดา้นความงาม (3) โรค 

ผวิหนัง ผูป้ฏบิตังิานแพทยด์า้นความงามสามารถ (4) ชา่งทําเล็บ 

 

(2) 38> >> ฉันพบสิง่เล็กนอ้ย มเีลอืดออกและตกสะเก็ดทีห่นา้ลกูคา้ตอ้งทําอยา่งไร (1) 

ไมต่อ้งกวน (2) ใหค้รมีตา้นการอกัเสบ (3) ขอใหล้กูคา้ปรกึษาแพทยผ์วิหนัง (4) หาวธิคีลกิ 

ตัวกรอง 

 

(2) 39 >>> ขอ้ความตอ่ไปนี้จรงิหรอืไม ่(1) จดุสงูสดุของคิว้ รมูา่นตาควรอยูน่อกสดุ (2) 

เกีย่วกบัคิว้ยาว 

(3) ตอ้งม ีthrush ที ่2 ใน 3 ของ Balance (4) จากทัง้หมดทีก่ลา่วมา 

 

(1) 40>>> แผน่ปิดแผลปลอดเชือ้ ขนาดเทา่ไหร ่(1) เกนิเสน้รอบวงของแผล 2>>>> 5 ซม. 

(2) ใหญเ่ทา่แผล (3) เล็กกวา่แผล (4) 

 

(1) 41>>> เมือ่ลา้งตาดว้ยสารเคม ี(1) ตาขา้งทีบ่าดเจ็บอยูข่า้งใต ้(2) ปิดตาใหแ้น่น (3) 

ลา้งตาทัง้สองขา้งพรอ้มกนั (4) ตาขา้งทีอ่ยูข่า้งใต ้  

 

(2) 42>> > เวลาเครือ่งทํางานทรงคิว้ ความยาวของเข็มควรเป็น ? (1) 

0>>>05~0>>>1mm (2) 0>>>1~0>>>2 นาท ี(3)15~0>>> 2mm 

(4) 0>>>2~0>>>25mm 

 

(1) 43>>> เวลาคยุโทรศัพทเ์พือ่สรา้งความประทับใจใหอ้กีฝ่ายเมือ่ พดูควรทําไหม (1) 

พดูใหช้ดั (2) พดูเร็วๆ (3) เพิม่เสยีง (4) วางทา่ 

 

(4) 44>>>ชา่งสกัควรมบีคุลกิอยา่งไร (1) ถอนตัว (2) หยิง่ (3) มติรภาพ (4) 

มองโลกในแงด่แีละกลา้ไดก้ลา้เสยี 

 

(3) 45 >>> รายการใดในตัวอยา่งตอ่ไปนีท้ีไ่มใ่ชเ่ครือ่งสําอางยา (1) ผม ยอ้มส ี(2) ครมีแตม้สวิ 

(3) คลนีเซอร ์(4) 

ครมีฟอกส ี

 

(2) 46>>> เหมาะกบัคนหนา้เหลีย่ม (1) คิว้แบน (2) คิว้มาตรฐาน (3) คิว้มมุ (4) คิว้เดีย่ว 

 

(4) 47>>> ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้ง (1) คิว้โคง้ รปูทรงคิว้สามารถแสดงความเป็นผูห้ญงิได ้(2) 

คิว้มมุสรา้งความประทับใจทีส่มเหตสุมผลและเฉียบคม (3) 

รปูรา่งคิว้ทีส่ัน้และตรงทําใหรู้ส้กึออ่นเยาวแ์ละกระปรีก้ระเปรา่ (4) จากทัง้หมดทีก่ลา่วมา 

 

(3) 48>> > เคราตนิหนา ผูช้ายควรสกัและผวิมันไหม (1) เข็มตืน้ เร็ว (2) เข็มลกึ เร็ว (3) เข็มลกึ 



ชา้ (4) เข็มเบา ชา้ 

 

(4) 49>> > สว่นผสมหลักในเครือ่งสําอางมอีะไรบา้ง (1) เบส (2) Humectant (3) 

อมิัลซไิฟเออร ์(4) สารออกฤทธิ ์

 

(1) 50 >>> สบีรสิทุธิห์มายความวา่ไมม่สีว่นผสมในสหีรอืไม?่ ( 1) สขีาวหรอืสดํีา (2) แดง (3) 

เขยีว (4) น้ําเงนิ 

 

(1) 51 >>> ออกแบบ "เฉดสทีีค่ลา้ยกนั" เลอืกสอียา่งไร (1) สม้แดงสม้เหลอืงสม้ (2) แดง , 

เหลอืง , เขยีว (3) แดง เขยีว น้ําเงนิ (4) เหลอืง น้ําเงนิ เขยีว 

 

(3) 52 >>> 

ตัวอยา่งใดตอ่ไปนี้ถกูตอ้งเมือ่ครแูละผูป้ฏบิตังิานระดับครแูละผูป้ฏบิตังิานจัดพมิพส์ิง่พมิพ ์? (1) 

ใชพ้ยานเท็จเพือ่ประชาสมัพันธ ์(z) ฯลฯ ผลการรักษาของมนุษย ์(3) 

คําอธบิายทีแ่ทจ้รงิและประสทิธภิาพของคณุภาพผลติภัณฑ ์(4) การรับรองระดับดาว 

 

(2) 53>>> ผวิสอีะไรไมง่า่ย? (1) หละหลวม (2) ผวิมัน (3) ผวิแพง้า่ย (4) 

จากทัง้หมดทีก่ลา่วมา 

 

(4) 54 >>>ขอ้ใดตอ่ไปนี้เป็นการจัดการผลติภณัฑท์ีม่ไีฮโดรควโินน (1) เครือ่งสําอางทั่วไป (2) 

ยา- ประกอบดว้ยชมุชน (3) เครือ่งมอืแพทย ์(4) ยา 

 

(3) 55>>>> 

เครือ่งสําอางทั่วไปทีไ่ดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งขออา้งองิตามประกาศซึง่ไมต่อ้งปิดฉลากบรรจภุัณฑ ์ (1) 

ชือ่โรงงาน (2) ทีอ่ยูโ่รงงาน 

(3) ขนาดอา้งองิ (4) สว่นผสม 

 

(3) 56 >>>นิว้ชีข้องมอืซา้ยควบคมุและรักษาผวิใหค้งทีห่รอืไม ่(1) ควบคมุแขกไมใ่หส้ัน่ (2) 

รูส้กึวา่แขกหลับอยู ่(3) รูส้กึถงึความแรงของการสัน่สะเทอืนของเข็ม (4) รูส้กึถงึความลกึของเข็ม 

 

(1) 57>>> ผูผ้ลติเครือ่งสําอางทีไ่มม่ใีบรับรองการจดทะเบยีนโรงงานอาจถกูลงโทษ (1)-(2) 

สอง (3) สาม (4) จําคกุไมเ่กนิสีปี่ 

 

(1) 58> >> การปักสามารถเขา้ถงึผวิหนังไดเ้ทา่นัน้ (1) Dermal papillary layer (2) 

Epidermis layer (3) Spiny layer (4) ไมสํ่าคัญ 

 

(1) 59>>>> ขัน้ตอนกอ่นสกัอนัไหนผดิ? ( 1) ซยุซงิ น่ันคอื (2) ออกแบบทรงคิว้ (3) 

ทําความสะอาดและฆา่เชือ้ (4) ถา่ยรปูกอ่นทําศัลยกรรม 



 

(4) 60>>>เวลาทาน้ํายาแกไ้ขตัวไหนเหมาะสมกวา่กนั (1) ไมสํ่าคัญ ( 2) 10~15 นาท ี(3) ) 

10-20 นาท ี(4) 5-10 นาท ี

 

(3) 61 >>> ขอ้ควรระวังหลังผา่ตัด ขอ้ใดผดิ (1) พยายามอยา่สมัผัสน้ําและรักษาบาดแผล แหง้ 

(2) กนิอาหารรสเผ็ดนอ้ย (3) ถอดออกดว้ยมอืเมือ่ถอด (4) การดําเนนิการซอ่มแซมอยา่งนอ้ย 30 

วันตอ่มา 

 

(1) 62>>> การสญูเสยีน้ําจากผวิหนังชัน้นอก (TEWL) ไมเ่กีย่วอะไรกบัขอ้ใดตอ่ไปนี้ 

(1) ผวิหนัง ความหนาของผวิหนัง (2) การหล่ังน้ํามันของผวิหนัง (3) อณุหภมู ิ(4) ฤดกูาล 

 

(2) 63 >>> สารเคมหีลักคอือะไร กัน้ของผวิหนัง (1) ม ีspinous layer และเมลานนิ (2) 

ไขมนัอสิระของ stratum corneum (3) ) Basal layer และเหงือ่ (4) Grain layer และ 

sebum film 

 

(2) 64>>>>เกีย่วกบั การปรับเปลีย่นรปูปาก ขอ้ใดถกูตอ้ง (1) 

ตามแบบฉบบัของลกูคา้ไมต่อ้งปรับ (2) รปูรา่งปากหนา การออกแบบ เมือ่สามารถเยือ้งขอบปากได ้

0>>>05-0 >>>10 ซม. (3) 

ใชค้วามแตกตา่งของสแีละการไลร่ะดับเพือ่สรา้งเอฟเฟกตก์ารเยือ้งโดยไมต่อ้งลดขนาดรมิฝีปากโดย

เจตนา (4) รปูรา่งรมิฝีปากหนาควรลากเสน้บนยอดของรมิฝีปากบน รปูรา่งแหลมและรา่งถกูวาดใน 

สเีขม้ 

 

(3) 65>>> หากตอ้งการปรับเปลีย่นสคีิว้ ขอ้ใดถกูตอ้ง (1) เขยีนคิว้สน้ํีาเงนิกบัสเีขยีว (2) 

เขยีนคิว้สน้ํีาเงนิ (3) เขยีนคิว้สแีดง ดว้ยสเีขยีว ( 4) แตง่คิว้สฟ้ีาอมมว่ง 

 

(4) 66>>>ขอ้ใดตอ่ไปนี้ไมเ่หมาะกบัการทําศัลยกรรมคอนแทคไลน ์(1) เพิง่ทําศัลยกรรมตา (2) 

ตามน้ํีาตา (3) แพ ้(4) จากทัง้หมดทีก่ลา่วมา 

 

(4) 67>>> สว่นใดของผวิหนังทีบ่างทีส่ดุ (1) หนา้ผาก (2) ฝ่ามอื (3) ฝ่าเทา้ (4) การตรวจตา 

 

(2) 68>>>> หนังกําพรา้สามารถแบง่ออกเป็นหา้ชัน้, จากภายนอกสูภ่ายใน 

ตัวอยา่งทีถ่กูตอ้งดา้นลา่งคอือะไร (1) Cuticle, granular layer, spinous area, transparent 

layer, basal layer (2) stratum corneum, transparent layer, granular layer, 

spinous layer, basal layer (3) stratum corneum, ชัน้โปรง่ใส , Spinous layer, 

granular layer, basal layer (4) stratum corneum, granular layer, โปรง่ใส, spinous 

layer, basal layer 

 

(1) 69 >>>> กึง่ถาวร lip operation ทีถ่กูตอ้ง? (1) ไมเ่หมาะสําหรับผูป่้วยเบาหวาน (2) ) 



ไมเ่หมาะสําหรับผูท้ีม่รีมิฝีปากเล็ก (3) ไมเ่หมาะสําหรับผูท้ีก่ลัวปวด (4) 

ไมเ่หมาะสําหรับผูท้ีม่สีปีากไมด่ ี

 

(1) 70 >>> ตัวใดตัวหนึง่ การทํารมิฝีปากถกูตอ้งหรอืไม ่(1) 

หลังการผา่ตัดไมม่ผีลตอ่การแปรงฟันแตต่อ้งใชน้ํ้าเดอืดลา้ง (2) 

ไมม่ขีอ้หา้มในการรับประทานอาหารและเครือ่งดืม่หลังการผา่ตัด (3) 

ผลติภัณฑด์แูลผวิหนา้ขาวใสสามารถ ใชห้ลังการผา่ตัด (4) 

สสีามารถเสรมิไดภ้ายในหนึง่สปัดาหห์ลังการผา่ตัด 

 

(3) 71>>>เซลลท์ีม่กีารเผาผลาญมากทีส่ดุในผวิหนังชัน้นอกมอีะไรบา้ง (1) เซลลเ์มลานนิ (2) 

เซลลห์นาม (3) เซลลต์น้กําเนดิ (4) Adipocytes 

 

(4) 72>>>ขอ้ความใดตอ่ไปนี้ถกูตอ้ง (i) ปมไมค่วรฉีกขาดดว้ยมอื (2) พยายามหลกีเลีย่งหนา้อก 

(3) ใชค้รมีซอ่มแซมตอ่ไปขึน้อยูก่บัสภาพ (4) จากทัง้หมดทีก่ลา่วมา 

 

(1) 73>>> การทํารมิฝีปากกึง่ถาวร ขอ้ใดถกูตอ้ง (1) รมิฝีปากสมีว่งตอ้งผสมสเีหลอืง (2) 

รมิฝีปากสมีว่งตอ้งใชโ้ทนสฟ้ีา (3) สมีว่ง รมิฝีปากตอ้งใชโ้ทนสเีขยีว (4) รมิฝีปากสมีว่งตอ้งใช ้

โทนสกีาแฟและ 

 

(1) 74>>>> คําอธบิายรปูแบบกึง่ถาวร ขอ้ใดถกูตอ้ง (1) สคีงอยูถ่าวรหลังการผา่ตัด ( 2) 

หลังการผา่ตัด มแีนวโนม้ทีจ่ะทําใหเ้กดิตกสะเก็ด (3) สองสปัดาหห์ลังการผา่ตัดเพือ่เสรมิส ี(4) 

คอ่นขา้งรักษาบาดแผลไดง้า่ย 

 

(1) >>> 75 งา่ยทีส่ดุดว้ยแบคทเีรยีทีม่อื พนักงานประจําควรหมั่นลา้งมอืโดยเฉพาะ ? (1) 

กอ่นและ หลังเลกิงาน หลังเขา้หอ้งน้ํา (2) กอ่นทํางาน หลังเขา้หอ้งน้ํา (3) กอ่นทํางาน 

กอ่นเขา้หอ้งน้ํา (4) หลังเลกิงานหลังจากเขา้หอ้งน้ํา 

 

(4) 76 >>> แนวคดิการออกแบบอายไลเนอร ์ขอ้ใดถกูตอ้ง (1) 

สามารถใชสํ้าหรับการออกแบบอายไลเนอรล์อ่งหน (2) ใชสํ้าหรับการออกแบบอายไลเนอรด์า้นนอก 

(3) สามารถใชสํ้าหรับ การออกแบบอายไลเนอรด์า้นใน (4) จากทัง้หมดทีก่ลา่วมา 

 

(1) 77>>>ปลายประสาทและสว่นรับความรูส้กึพเิศษกระจายอยูท่ั่วไปใน? (1) ผวิหนัง (2) เลอืด 

(3) ผวิหนังชัน้ (4) Sebum line 

 

(1) 78>>>> วธิกีารฆา่เชือ้ใดตอ่ไปนี้ทีเ่หมาะกบันิว้มอืและผวิหนัง (1) 

การฆา่เชือ้ดว้ยแอลกอฮอล ์(2) การฆา่เชือ้ดว้ยรังสอีลัตราไวโอเลต (3) การฆา่เชือ้ดว้ยมดีอยา่งชา้ๆ 

และสารละลายโอเลออล (4) การฆา่เชือ้ดว้ยคลอรนี 

 



(3) ) 79> >> อะไรคอืตัวอยา่งทีถ่กูตอ้งของดวงตาเรยีวเล็ก (1) ทําใหค้นดหูมองคล้ํา (2) 

ดฉูลาด (3) ตาเหลยีนมขีาดความมชีวีติชวีา (4) มรีปูลักษณ์และความรูส้กึทีเ่จา้เลห่ ์

 

(4) 80>> >การเลอืกสคีิว้ขึน้กบั (1) สผีมของลกูคา้เป็นหลัก (2) สผีวิของลกูคา้ (3) 

ความชอบของลกูคา้ (4) ทัง้หมดขา้งตน้ 

 

(1) 81>>> ตําแหน่งทีถ่กูตอ้งของคิว้ลา่ง ดา้ยดําเนนิการอายไลเนอร ์? (1) รอ่งเปลอืกตาลา่ง (2) 

รากของขนตาลา่ง (3) เปลอืกตาลา่งใชไ้ด ้(4) ใชไ้ดเ้ฉพาะตาลา่ง 

 

(4) 82>>>> การออกแบบรปูทรงคิว้ ขึน้อยูก่บั (1) ความชอบของลกูคา้ (2) 

รปูรา่งใบหนา้ของลกูคา้ (3) ระยะสายตาของลกูคา้ (4) สิง่ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

 

(4) 83>>> หนา้ทีห่ลักของสารยดึเกาะผดิอยา่งไร (1) การคงส ี( 2) ระบายส ี(3) การพัฒนาส ี

(4) กําจัดส ี

 

(1) 84 >>> มอีะไรผดิปกตใินการซอ่มแซมหลังสกั (1) งดอาหาร: ของหวาน (2) งดอาหาร: 

อาหารรสเผ็ด (3) งดอาหาร: อาหารทะเล (4) งดอาหาร : อาหารกระตุน้ 

 

(2) 85>>>> อายไลเนอรท์ีถ่กูตอ้งสําหรับหางตาตกคอือะไร (1) ไมต่อ้งปรับ (2) 

อายไลเนอรด์า้นบนจะสงูขึน้เล็กนอ้ยทีป่ระมาณ 0>>>> ดา้นหนา้โคจรหางตา 3 ซม. (3) 

เหมาะสําหรับการถา่ยทอดธรรมชาต ิ(4) จากทัง้หมดทีก่ลา่วมา 

 

(1) 86>>> รปูรา่งคิว้ในอดุมคต ิคิว้ควรอยูตํ่าแหน่งใด (1) มมุของหางตาตา (2) มมุปาก (3) จมกู 

(4) เหนือปลายตา 

 

(1) 87 >>>สแีดง สตัีดกนั หรอืเปลา่ (1) เขยีว (2) เหลอืง (3) ฟ้า ( 4) สมีว่ง 

 

(4) 88>>> วธิทีีเ่หมาะสมในการวาดเงาจมกูจากคิว้ถงึจมกูคอือะไร (1) จมกูเล็ก (2) งวง 

(3) )จมกูใหญ ่(4) จมกูสัน้ 

 

(1) 89>>>>เวลาลบเครือ่งสําอาง จดุสําคัญในการลบเครือ่งสําอางคอือะไร (1) ตาและรมิฝีปาก 

(2) หนา้ผาก (3) ความถีคู่ ่(4) คอ 

 

(3) 90>>>> หากคณุตอ้งการกระชบัรปูรา่งใหย้าวตัวอยา่งทีถ่กูตอ้งคอือะไร (1) โทนสวา่ง (2) 

โทนออ่น (3) โทนมดื (4) โทนออ่น 

 

(2) 91>>>> ดา้นนอก การทําอายไลเนอร ์ตําแหน่งอะไร (1) เปลอืกตาชัน้ใน (2) 

บนเปลอืกตาทีไ่มใ่ชโ่คนขนตา (3) รากขนตา (4) เปลอืกตาลา่ง 



(1) 92>>>> แสงทีด่ทีีส่ดุ ทีม่าของการออกแบบลวดลาย (1) แสงหนา้ผาก (2) แสงดา้นหลัง 

(3) แสงขวา (4) แสงซา้ย 

 

(4) 93>>>โครงสรา้งดวงตาทีถ่กูตอ้งเป็นอยา่งไร (1) กระจกตามลัีกษณะเหมอืนกระจกตา 

ฝาครอบใสดา้นหนา้เลนสก์ลอ้ง (2) ตัวเลนสป์รับเลนสส์ามารถ ของเหลวทีห่ล่ังออกมาเรยีกวา่ 

"อารมณ์ขนั" (3) กระจกตาเป็นเนื้อเยือ่โปรง่ใสทีอ่ยูด่า้นหนา้ลกูตา (4) จากทัง้หมดทีก่ลา่วมา 

 

(3) 94>>>โครงสรา้งของดวงตาผดิอยา่งไร (1) 

หนา้ทีห่ลักของเปลอืกตาบนคอืการปกป้องดวงตา (2) ตอ่มน้ําตาจะหล่ังน้ําตาเพือ่ใหด้วงตาชุม่ชืน้ 

(3) ขนตาทําใหต้าดสูวยขึน้ ( 4) เลนสเ์ป็นเลนสใ์สรปูไขแ่บนทีอ่ยูด่า้นหลังรมูา่นตา 

 

(4) 95 >>> สคีิว้ใดเป็นสหีลักทีถ่กูตอ้ง (1) สกีาแฟ (2) ส ีEarth (3) สดํีาและสเีทา (4) 

จากทัง้หมดทีก่ลา่วมา 


