TNL Level 2 Tattoo Master Certification Subject Question Bank
(4) 1>>> ผู ้ประกอบวิชาชีพการสักควรมีคณ
ุ สมบัตท
ิ างวิชาชีพอะไรบ ้าง (1)
ความสามารถด ้านสุนทรียศาสตร์ (2) ความสามารถในการตรวจสอบด ้วยสายตา (3)
ความสามารถในการร่าง (4) ทัง้ หมดข ้างต ้น
ั คิว้ ทีน
(1 ) )2>>> สีสก
่ ย
ิ มใช ้มากทีส
่ ด
ุ คือสีอะไร (1) กาแฟเข ้ม & กาแฟอ่อน (2) ดํา (3) ฟ้ า (4)
เขียว
้ นอกสุดของสีคอ
้ Epidermal (2) Nipple layer (3) Dermal
(1) 3>>>> ชัน
ื อะไร ผิว? 1) ชัน
layer (4) ถักไหมพรมใต ้ผิวหนั ง
(3) 4>>> ในคนสูงอายุ ผมหงอก เหมาะกับคิว้ (1) ลึกเล็กน ้อย (2) ลึก (3) เบา (4)
จากทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมา
้ เท่ากัน (Z) ความลึกตืน
(4) 5>>>> มืออาชีพด ้านเทคนิค ข ้อใดถูกต ้อง (i) ความยาวสัน
้ เท่ากัน
(3) การเรียนรู ้เบา ๆ (4) ด ้านบน ทัง้ หมด
(2) ) 6>>> ผิวสังเคราะห์จากแสงแดดได ้หรือไม่ (1) กรดอะมิโน (2) วิตามินดี (3) กลูโคส (4)
ไขมัน
(1) 7>>>> ผิวสุขภาพดี เปล่งปลั่ง เนื้อละเอียด? (1) ) ผิวธรรมดา (2) ผิวมัน (3) ผิวแห ้งรวมกัน
(4) ผิวผสม
(4) 8>>> ลูกค ้าสักคิว้ สีไหนทีเ่ ข ้ากัน (1) โทนสีผวิ (2) สีผม ( 3 ) อายุ (4) จากทัง้ หมด
(2) 9>>> ข ้อใดต่อไปนีผ
้ ด
ิ (1) ก่อนตัดขนคิว้ ต ้องทําให ้สมดุลระหว่างดวงตา (2)
ไม่ต ้องตรวจว่าคิว้ หางและยอดเท่ากัน (3) ) หางคิว้ ต ้องไม่ตาํ่ กว่าคิว้ (4) จุดสูงสุดของคิว้ ประมาณ
2/3 ของความยาวคิว้
้ ฐาน (3) เนื้อเยือ
้
. ชัน
่ ใต ้ผิวหนั ง (4 ) ผิวหนั งชัน
(3) 11>>>>นํ้ ากลัน
่ คือนํ้ ากลั่นเมือ
่ ถูกความร ้อนทีอ
่ ณ
ุ หภูมไิ ม่กอ
ี่ งศาภายใต ้ความดันปกติ (1)
70°C (2) 120°C (3) 100°C (4) 200°C
(4) 12>>>> Wenna Practitioners ไม่เพียงเท่านั น
้ มีทักษะทีย
่ อดเยีย
่ ม แต่ก็ม ี : (1)
พูดจาไพเราะ (2) ชุดสวย (3) ลอยยาว (4) ความเป็ นมืออาชีพ
(2) 13>>> นอกจากทฤษฎีความเป็ นมืออาชีพและทักษะทีย
่ อดเยีย
่ มแล ้ว

นั กออกแบบรอยสักยังต ้อง (1) คนคิด (2) จรรยาบรรณวิชาชีพ (3) เพิม
่ ราคา (4) ตามจํานวนลูกค ้า
(2) 14> >> วงจรการเผาผลาญของผิวหนั งเป็ นอย่างไร (1) 15 วัน (2) 28 ปี (3) 35 วัน (4)
120 ปี
(3) 15 >>> ผิวมีแนวโน ้มว่าจะเกิดความมันซึง่ ดูมันเยิม
้ บนผิวหน ้า ? (1) ผิวธรรมดา (2) ผิวแห ้ง
(3) ผิวมัน (4) ผิวแพ ้ง่าย
(1) 16>>> เกิดจากการรวมตัวกันของจุดด่างดํา ? (1) เมลานิน (2) แคโรทีน (3) เคราติน (4 )
Heme
(2) 17>>> อายุทห
ี่ ลั่งไขมันมากทีส
่ ด
ุ (1) 10~13 ปี (2) 15~20 ปี (3) 21~28 ปี (4)
30~35 ปี เก่า
(1) 18>>>
สามารถวาดเส ้นทีเ่ ป็ นธรรมชาติและนุ่มนวลได ้อายไลเนอร์ทเี่ หมาะสําหรับผู ้เริม
่ ต ้นคืออะไร (1)
อายไลเนอร์ (2) อายไลเนอร์ชนิดนํ้ า (3) อายไลเนอร์เค ้ก (4) อายไลเนอร์แบบการ์ด
(2) 19> >> To
ปกป้ องสิทธิและผลประโยชน์ของผู ้บริโภคหน่วยงานของรัฐทีร่ ับผิดชอบในการตรวจสอบเครือ
่ งสําอา
งคือใคร (1) สํานั กงานคุ ้มครองสิง่ แวดล ้อม (2) กรมอนามัย (3)
มูลนิธวิ ฒ
ั นธรรมผู ้บริโภคและการศึกษา (4) คณะกรรมการการค ้าทีเ่ ป็ นธรรม
(2) 20>> > เพือ
่ รักษาผิว ควรใช ้ทําความสะอาด อาบนํ้ า หรือล ้างหน ้า หรือไม่ (1) นํ้ าเย็น (2)
นํ้ าอุน
่ (3) นํ้ าร ้อน (4) นํ้ าเปล่า
้ ไหนควรเป็ น ความลึกของรอยสักทีด
(3) 21>>> ผิวชัน
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ (1) ) เนื้อเยือ
่ ใต ้ผิวหนัง (2)
หนั งกําพร ้า (3) Dermis | (4) อะไร
(4) 22>>> ความลึกของเข็มทีใ่ ส่ในเวลาทีน
่ ั ดหมายลูกค ้าหรือไม่ (1) ยิง่ ลึกยิง่ ดี (2) ยิง่ ตืน
้ ยิง่ ดี
(3) ตามใจ (4) ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพผิวของลูกค ้า
(4) 23>>>เมือ
่ ใดทีผ
่ วิ ดูดซึมสารอาหารได ้ดีทส
ี่ ด
ุ (1) ฤดูใบไม ้ผลิ (2) ฤดูหนาว (3) กลางวัน (4)
กลางคืน
(3) 24>>> เครือ
่ งมือตัดแต่งคิว้ ทีถ
่ ก
ู ต ้องคือข ้อใด (1) ใบมีดคม (2 ) มีดหัน
่ ผลไม ้ (3) )
ใบมีดนิรภัย (4) กรรไกรแหลม
(3) 25>>>> เวลาเล็มขนคิว้ ทิศทางของเส ้นผมเมือ
่ ใช ้กิ๊ บหนีบคิว้ เพือ
่ ขจัดขนคิว้ ส่วนเกิน (1)

ย ้อนกลับ (2) แนวตัง้ (3) เอียง 45° (4) อะไรก็ได ้
(1) 26> >> คิว้ หนาทําให ้คนรู ้สึกอย่างไร (1) ความอดทน (2) อ่อนโยน (3) หวาน (4) มีเสน่ห ์
(3) 27>>> คิว้ ทีม
่ ใี บหน ้ายาวเหมาะหรือไม่ (1) คิว้ สูง (2) คิว้ มุม (3) คิว้ อักษรเดียว (4)
คิว้ ใบวิลโลว์ (
(2) 28 >>>> วิธเี ขียนอายไลเนอร์บนและล่างให ้ยาวตรงปลายตา
ตาแบบไหนเหมาะกับตาแบบใด ? (1) ตาเล็ก (Z) ตากลม
(3) ตาเหล่ (4) ตาแคบ
(1) 29 >>>> สีแดงคือสีอะไร (1) เขียว (2) นํ้ าเงิน (3) ม่วง (4) ดํา
(4) 30 >>> ฟ้ าสีอะไรเสริม (1) ฟ้ า (2) เขียว (3) แดง (4) ส ้ม
(4) 31>>> เวลาถอนขนคิว้ ส่วนไหนควรชิดเพือ
่ บรรเทาอาการปวด? (1) อย่างไรก็ตาม
(Qimaozhuang (3) ผม
(4) รากผม
(1) 32 >>>> ช่างสักควรมีจต
ิ วิญญาณอะไร (1) ทักษะทางวิชาชีพ (2) ความเห็นแก่ตัว (3)
ความเห็นแก่ตวั (4) ทัศนคติสว่ นตัว
(2) 33>>> เมือ
่ ออกแบบทรงคิว้ จมูก ขึน
้ ถึง ปลายตาเท่าไหร่ (1) 50 องศา (2) 45 องศา (3)
55 องศา (4) 40 องศา
( 3) 34>>> ข ้อใดต่อไปนีไ้ ม่ถก
ู ต ้องเกีย
่ วกับคําอธิบายประเภทโล่ (1) คิว้ บางมาก
ี น ้าประหลาดใจ (2) ระยะห่างระหว่างคิว้ เท่ากับ
ส่วนโค ้งมีขนาดใหญ่จะทําให ้ใบหน ้ามีสห
ใหญ่และดวงตาจะมีความรู ้สึกจ ้องมองอย่างว่างเปล่า (3)
้ จะวาดคิว้ ทีห
ผู ้ทีม
่ แ
ี ก ้มเต็มหรือหน ้าสัน
่ ลบตา ควรวาดคิว้ รูปโบว์หากใบหน ้าหรือเปลือกตาลึกจม
(2) 35>>> เป้ าหมาย ทีช
่ า่ งสักควรพยายามไม่รวมใช่ไหม (1) การสนทนาอย่างมืออาชีพทีห
่ รูหรา
(2) ถามเกีย
่ วกับความเป็ นส่วนตัวของลูกค ้า (3) การเรียนรู ้ความรู ้และเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ (4)
การดูแลเกีย
่ วกับแนวโน ้มทางสังคมและความนิยม
(3) 36>>> เพือ
่ รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพทีด
่ ี
่ สัตย์และยุตธิ รรม (2)
ผู ้ประกอบวิชาชีพสักการะควรหลีกเลีย
่ งพฤติกรรมแบบใด (1) ซือ
มีความรับผิดชอบและขยัน (3) การปฏิบต
ั งิ านตามอัธยาศัย (4) อาศัยคําพูด

่ วชาญด ้านความงาม (3) โรค
(1) 37 >>> รักษาสิว (สิว) งานใคร (1) แพทย์ผวิ หนั ง (2) ผู ้เชีย
ผิวหนั ง ผู ้ปฏิบต
ั งิ านแพทย์ด ้านความงามสามารถ (4) ช่างทําเล็บ
(2) 38> >> ฉั นพบสิง่ เล็กน ้อย มีเลือดออกและตกสะเก็ดทีห
่ น ้าลูกค ้าต ้องทําอย่างไร (1)
ไม่ต ้องกวน (2) ให ้ครีมต ้านการอักเสบ (3) ขอให ้ลูกค ้าปรึกษาแพทย์ผวิ หนั ง (4) หาวิธค
ี ลิก
ตัวกรอง
(2) 39 >>> ข ้อความต่อไปนี้จริงหรือไม่ (1) จุดสูงสุดของคิว้ รูมา่ นตาควรอยูน
่ อกสุด (2)
เกีย
่ วกับคิว้ ยาว
(3) ต ้องมี thrush ที่ 2 ใน 3 ของ Balance (4) จากทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมา
้ ขนาดเท่าไหร่ (1) เกินเส ้นรอบวงของแผล 2>>>> 5 ซม.
(1) 40>>> แผ่นปิ ดแผลปลอดเชือ
(2) ใหญ่เท่าแผล (3) เล็กกว่าแผล (4)
(1) 41>>> เมือ
่ ล ้างตาด ้วยสารเคมี (1) ตาข ้างทีบ
่ าดเจ็บอยูข
่ ้างใต ้ (2) ปิ ดตาให ้แน่น (3)
ล ้างตาทัง้ สองข ้างพร ้อมกัน (4) ตาข ้างทีอ
่ ยูข
่ ้างใต ้
(2) 42>> > เวลาเครือ
่ งทํางานทรงคิว้ ความยาวของเข็มควรเป็ น ? (1)
0>>>05~0>>>1mm (2) 0>>>1~0>>>2 นาที (3)15~0>>> 2mm
(4) 0>>>2~0>>>25mm
(1) 43>>> เวลาคุยโทรศัพท์เพือ
่ สร ้างความประทับใจให ้อีกฝ่ ายเมือ
่ พูดควรทําไหม (1)
พูดให ้ชัด (2) พูดเร็วๆ (3) เพิม
่ เสียง (4) วางท่า
(4) 44>>>ช่างสักควรมีบค
ุ ลิกอย่างไร (1) ถอนตัว (2) หยิง่ (3) มิตรภาพ (4)
มองโลกในแง่ดแ
ี ละกล ้าได ้กล ้าเสีย
(3) 45 >>> รายการใดในตัวอย่างต่อไปนีท
้ ไี่ ม่ใช่เครือ
่ งสําอางยา (1) ผม ย ้อมสี (2) ครีมแต ้มสิว
(3) คลีนเซอร์ (4)
ครีมฟอกสี
(2) 46>>> เหมาะกับคนหน ้าเหลีย
่ ม (1) คิว้ แบน (2) คิว้ มาตรฐาน (3) คิว้ มุม (4) คิว้ เดีย
่ ว
(4) 47>>> ข ้อใดกล่าวถูกต ้อง (1) คิว้ โค ้ง รูปทรงคิว้ สามารถแสดงความเป็ นผู ้หญิงได ้ (2)
คิว้ มุมสร ้างความประทับใจทีส
่ มเหตุสมผลและเฉียบคม (3)
ั ้ และตรงทําให ้รู ้สึกอ่อนเยาว์และกระปรีก
รูปร่างคิว้ ทีส
่ น
้ ระเปร่า (4) จากทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมา
(3) 48>> > เคราตินหนา ผู ้ชายควรสักและผิวมันไหม (1) เข็มตืน
้ เร็ว (2) เข็มลึก เร็ว (3) เข็มลึก

ช ้า (4) เข็มเบา ช ้า
(4) 49>> > ส่วนผสมหลักในเครือ
่ งสําอางมีอะไรบ ้าง (1) เบส (2) Humectant (3)
อิมัลซิไฟเออร์ (4) สารออกฤทธิ์
(1) 50 >>> สีบริสท
ุ ธิห
์ มายความว่าไม่มส
ี ว่ นผสมในสีหรือไม่? ( 1) สีขาวหรือสีดํา (2) แดง (3)
เขียว (4) นํ้ าเงิน
(1) 51 >>> ออกแบบ "เฉดสีทค
ี่ ล ้ายกัน" เลือกสีอย่างไร (1) ส ้มแดงส ้มเหลืองส ้ม (2) แดง ,
เหลือง , เขียว (3) แดง เขียว นํ้ าเงิน (4) เหลือง นํ้ าเงิน เขียว
(3) 52 >>>
ตัวอย่างใดต่อไปนี้ถก
ู ต ้องเมือ
่ ครูและผู ้ปฏิบต
ั งิ านระดับครูและผู ้ปฏิบต
ั งิ านจัดพิมพ์สงิ่ พิมพ์ ? (1)
ใช ้พยานเท็จเพือ
่ ประชาสัมพันธ์ (z) ฯลฯ ผลการรักษาของมนุษย์ (3)
คําอธิบายทีแ
่ ท ้จริงและประสิทธิภาพของคุณภาพผลิตภัณฑ์ (4) การรับรองระดับดาว
(2) 53>>> ผิวสีอะไรไม่งา่ ย? (1) หละหลวม (2) ผิวมัน (3) ผิวแพ ้ง่าย (4)
จากทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมา
(4) 54 >>>ข ้อใดต่อไปนี้เป็ นการจัดการผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ไี ฮโดรควิโนน (1) เครือ
่ งสําอางทั่วไป (2)
ยา- ประกอบด ้วยชุมชน (3) เครือ
่ งมือแพทย์ (4) ยา
(3) 55>>>>
เครือ
่ งสําอางทั่วไปทีไ่ ด ้รับการยกเว ้นไม่ต ้องขออ ้างอิงตามประกาศซึง่ ไม่ต ้องปิ ดฉลากบรรจุภัณฑ์ (1)
่ โรงงาน (2) ทีอ
ชือ
่ ยูโ่ รงงาน
(3) ขนาดอ ้างอิง (4) ส่วนผสม
้ องมือซ ้ายควบคุมและรักษาผิวให ้คงทีห
่ (2)
(3) 56 >>>นิว้ ชีข
่ รือไม่ (1) ควบคุมแขกไม่ให ้สัน
่ สะเทือนของเข็ม (4) รู ้สึกถึงความลึกของเข็ม
รู ้สึกว่าแขกหลับอยู่ (3) รู ้สึกถึงความแรงของการสัน
(1) 57>>> ผู ้ผลิตเครือ
่ งสําอางทีไ่ ม่มใี บรับรองการจดทะเบียนโรงงานอาจถูกลงโทษ (1)-(2)
่ ี
สอง (3) สาม (4) จําคุกไม่เกินสีป
(1) 58> >> การปั กสามารถเข ้าถึงผิวหนั งได ้เท่านัน
้ (1) Dermal papillary layer (2)
Epidermis layer (3) Spiny layer (4) ไม่สําคัญ
(1) 59>>>> ขัน
้ ตอนก่อนสักอันไหนผิด? ( 1) ซุยซิง นั่ นคือ (2) ออกแบบทรงคิว้ (3)
้ (4) ถ่ายรูปก่อนทําศัลยกรรม
ทําความสะอาดและฆ่าเชือ

(4) 60>>>เวลาทานํ้ ายาแก ้ไขตัวไหนเหมาะสมกว่ากัน (1) ไม่สําคัญ ( 2) 10~15 นาที (3) )
10-20 นาที (4) 5-10 นาที
(3) 61 >>> ข ้อควรระวังหลังผ่าตัด ข ้อใดผิด (1) พยายามอย่าสัมผัสนํ้ าและรักษาบาดแผล แห ้ง
(2) กินอาหารรสเผ็ดน ้อย (3) ถอดออกด ้วยมือเมือ
่ ถอด (4) การดําเนินการซ่อมแซมอย่างน ้อย 30
วันต่อมา
้ นอก (TEWL) ไม่เกีย
(1) 62>>> การสูญเสียนํ้ าจากผิวหนั งชัน
่ วอะไรกับข ้อใดต่อไปนี้
(1) ผิวหนั ง ความหนาของผิวหนั ง (2) การหลั่งนํ้ ามันของผิวหนั ง (3) อุณหภูม ิ (4) ฤดูกาล
(2) 63 >>> สารเคมีหลักคืออะไร กัน
้ ของผิวหนั ง (1) มี spinous layer และเมลานิน (2)
ไขมันอิสระของ stratum corneum (3) ) Basal layer และเหงือ
่ (4) Grain layer และ
sebum film
(2) 64>>>>เกีย
่ วกับ การปรับเปลีย
่ นรูปปาก ข ้อใดถูกต ้อง (1)
ตามแบบฉบับของลูกค ้าไม่ต ้องปรับ (2) รูปร่างปากหนา การออกแบบ เมือ
่ สามารถเยือ
้ งขอบปากได ้
0>>>05-0 >>>10 ซม. (3)
ใช ้ความแตกต่างของสีและการไล่ระดับเพือ
่ สร ้างเอฟเฟกต์การเยือ
้ งโดยไม่ต ้องลดขนาดริมฝี ปากโดย
เจตนา (4) รูปร่างริมฝี ปากหนาควรลากเส ้นบนยอดของริมฝี ปากบน รูปร่างแหลมและร่างถูกวาดใน
สีเข ้ม
(3) 65>>> หากต ้องการปรับเปลีย
่ นสีควิ้ ข ้อใดถูกต ้อง (1) เขียนคิว้ สีนํ้าเงินกับสีเขียว (2)
เขียนคิว้ สีนํ้าเงิน (3) เขียนคิว้ สีแดง ด ้วยสีเขียว ( 4) แต่งคิว้ สีฟ้าอมม่วง
(4) 66>>>ข ้อใดต่อไปนี้ไม่เหมาะกับการทําศัลยกรรมคอนแทคไลน์ (1) เพิง่ ทําศัลยกรรมตา (2)
ตามีนํ้าตา (3) แพ ้ (4) จากทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมา
(4) 67>>> ส่วนใดของผิวหนั งทีบ
่ างทีส
่ ด
ุ (1) หน ้าผาก (2) ฝ่ ามือ (3) ฝ่ าเท ้า (4) การตรวจตา
้ , จากภายนอกสูภ
่ ายใน
(2) 68>>>> หนั งกําพร ้าสามารถแบ่งออกเป็ นห ้าชัน
ตัวอย่างทีถ
่ ก
ู ต ้องด ้านล่างคืออะไร (1) Cuticle, granular layer, spinous area, transparent
layer, basal layer (2) stratum corneum, transparent layer, granular layer,
้ โปร่งใส , Spinous layer,
spinous layer, basal layer (3) stratum corneum, ชัน
granular layer, basal layer (4) stratum corneum, granular layer, โปร่งใส, spinous
layer, basal layer
(1) 69 >>>> กึง่ ถาวร lip operation ทีถ
่ ก
ู ต ้อง? (1) ไม่เหมาะสําหรับผู ้ป่ วยเบาหวาน (2) )

ไม่เหมาะสําหรับผู ้ทีม
่ รี ม
ิ ฝี ปากเล็ก (3) ไม่เหมาะสําหรับผู ้ทีก
่ ลัวปวด (4)
ี ากไม่ด ี
ไม่เหมาะสําหรับผู ้ทีม
่ ส
ี ป
(1) 70 >>> ตัวใดตัวหนึง่ การทําริมฝี ปากถูกต ้องหรือไม่ (1)
หลังการผ่าตัดไม่มผ
ี ลต่อการแปรงฟั นแต่ต ้องใช ้นํ้ าเดือดล ้าง (2)
ไม่มข
ี ้อห ้ามในการรับประทานอาหารและเครือ
่ งดืม
่ หลังการผ่าตัด (3)
ผลิตภัณฑ์ดแ
ู ลผิวหน ้าขาวใสสามารถ ใช ้หลังการผ่าตัด (4)
สีสามารถเสริมได ้ภายในหนึง่ สัปดาห์หลังการผ่าตัด
้ นอกมีอะไรบ ้าง (1) เซลล์เมลานิน (2)
(3) 71>>>เซลล์ทม
ี่ ก
ี ารเผาผลาญมากทีส
่ ด
ุ ในผิวหนั งชัน
เซลล์หนาม (3) เซลล์ต ้นกําเนิด (4) Adipocytes
(4) 72>>>ข ้อความใดต่อไปนี้ถก
ู ต ้อง (i) ปมไม่ควรฉีกขาดด ้วยมือ (2) พยายามหลีกเลีย
่ งหน ้าอก
(3) ใช ้ครีมซ่อมแซมต่อไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพ (4) จากทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมา
(1) 73>>> การทําริมฝี ปากกึง่ ถาวร ข ้อใดถูกต ้อง (1) ริมฝี ปากสีมว่ งต ้องผสมสีเหลือง (2)
ริมฝี ปากสีมว่ งต ้องใช ้โทนสีฟ้า (3) สีมว่ ง ริมฝี ปากต ้องใช ้โทนสีเขียว (4) ริมฝี ปากสีมว่ งต ้องใช ้
โทนสีกาแฟและ
(1) 74>>>> คําอธิบายรูปแบบกึง่ ถาวร ข ้อใดถูกต ้อง (1) สีคงอยูถ
่ าวรหลังการผ่าตัด ( 2)
หลังการผ่าตัด มีแนวโน ้มทีจ
่ ะทําให ้เกิดตกสะเก็ด (3) สองสัปดาห์หลังการผ่าตัดเพือ
่ เสริมสี (4)
ค่อนข ้างรักษาบาดแผลได ้ง่าย
(1) >>> 75 ง่ายทีส
่ ด
ุ ด ้วยแบคทีเรียทีม
่ อ
ื พนั กงานประจําควรหมั่นล ้างมือโดยเฉพาะ ? (1)
ก่อนและ หลังเลิกงาน หลังเข ้าห ้องนํ้ า (2) ก่อนทํางาน หลังเข ้าห ้องนํ้ า (3) ก่อนทํางาน
ก่อนเข ้าห ้องนํ้ า (4) หลังเลิกงานหลังจากเข ้าห ้องนํ้ า
(4) 76 >>> แนวคิดการออกแบบอายไลเนอร์ ข ้อใดถูกต ้อง (1)
สามารถใช ้สําหรับการออกแบบอายไลเนอร์ลอ
่ งหน (2) ใช ้สําหรับการออกแบบอายไลเนอร์ด ้านนอก
(3) สามารถใช ้สําหรับ การออกแบบอายไลเนอร์ด ้านใน (4) จากทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมา
(1) 77>>>ปลายประสาทและส่วนรับความรู ้สึกพิเศษกระจายอยูท
่ ั่วไปใน? (1) ผิวหนั ง (2) เลือด
้ (4) Sebum line
(3) ผิวหนั งชัน
้ ใดต่อไปนี้ทเี่ หมาะกับนิว้ มือและผิวหนั ง (1)
(1) 78>>>> วิธก
ี ารฆ่าเชือ
้ ด ้วยแอลกอฮอล์ (2) การฆ่าเชือ
้ ด ้วยรังสีอล
้ ด ้วยมีดอย่างช ้าๆ
การฆ่าเชือ
ั ตราไวโอเลต (3) การฆ่าเชือ
้ ด ้วยคลอรีน
และสารละลายโอเลออล (4) การฆ่าเชือ

(3) ) 79> >> อะไรคือตัวอย่างทีถ
่ ก
ู ต ้องของดวงตาเรียวเล็ก (1) ทําให ้คนดูหมองคลํ้า (2)
ดูฉลาด (3) ตาเหลียนมีขาดความมีชวี ต
ิ ชีวา (4) มีรป
ู ลักษณ์และความรู ้สึกทีเ่ จ ้าเล่ห ์
(4) 80>> >การเลือกสีควิ้ ขึน
้ กับ (1) สีผมของลูกค ้าเป็ นหลัก (2) สีผวิ ของลูกค ้า (3)
ความชอบของลูกค ้า (4) ทัง้ หมดข ้างต ้น
(1) 81>>> ตําแหน่งทีถ
่ ก
ู ต ้องของคิว้ ล่าง ด ้ายดําเนินการอายไลเนอร์ ? (1) ร่องเปลือกตาล่าง (2)
รากของขนตาล่าง (3) เปลือกตาล่างใช ้ได ้ (4) ใช ้ได ้เฉพาะตาล่าง
(4) 82>>>> การออกแบบรูปทรงคิว้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั (1) ความชอบของลูกค ้า (2)
รูปร่างใบหน ้าของลูกค ้า (3) ระยะสายตาของลูกค ้า (4) สิง่ ทีก
่ ล่าวมาข ้างต ้น
(4) 83>>> หน ้าทีห
่ ลักของสารยึดเกาะผิดอย่างไร (1) การคงสี ( 2) ระบายสี (3) การพัฒนาสี
(4) กําจัดสี
(1) 84 >>> มีอะไรผิดปกติในการซ่อมแซมหลังสัก (1) งดอาหาร: ของหวาน (2) งดอาหาร:
อาหารรสเผ็ด (3) งดอาหาร: อาหารทะเล (4) งดอาหาร : อาหารกระตุ ้น
(2) 85>>>> อายไลเนอร์ทถ
่ี ก
ู ต ้องสําหรับหางตาตกคืออะไร (1) ไม่ต ้องปรับ (2)
อายไลเนอร์ด ้านบนจะสูงขึน
้ เล็กน ้อยทีป
่ ระมาณ 0>>>> ด ้านหน ้าโคจรหางตา 3 ซม. (3)
เหมาะสําหรับการถ่ายทอดธรรมชาติ (4) จากทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมา
(1) 86>>> รูปร่างคิว้ ในอุดมคติ คิว้ ควรอยูต
่ ําแหน่งใด (1) มุมของหางตาตา (2) มุมปาก (3) จมูก
(4) เหนือปลายตา
(1) 87 >>>สีแดง สีตัดกัน หรือเปล่า (1) เขียว (2) เหลือง (3) ฟ้ า ( 4) สีมว่ ง
(4) 88>>> วิธท
ี เี่ หมาะสมในการวาดเงาจมูกจากคิว้ ถึงจมูกคืออะไร (1) จมูกเล็ก (2) งวง
้
(3) )จมูกใหญ่ (4) จมูกสัน
(1) 89>>>>เวลาลบเครือ
่ งสําอาง จุดสําคัญในการลบเครือ
่ งสําอางคืออะไร (1) ตาและริมฝี ปาก
(2) หน ้าผาก (3) ความถีค
่ ู่ (4) คอ
(3) 90>>>> หากคุณต ้องการกระชับรูปร่างให ้ยาวตัวอย่างทีถ
่ ก
ู ต ้องคืออะไร (1) โทนสว่าง (2)
โทนอ่อน (3) โทนมืด (4) โทนอ่อน
้ ใน (2)
(2) 91>>>> ด ้านนอก การทําอายไลเนอร์ ตําแหน่งอะไร (1) เปลือกตาชัน
บนเปลือกตาทีไ่ ม่ใช่โคนขนตา (3) รากขนตา (4) เปลือกตาล่าง

(1) 92>>>> แสงทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ทีม
่ าของการออกแบบลวดลาย (1) แสงหน ้าผาก (2) แสงด ้านหลัง
(3) แสงขวา (4) แสงซ ้าย
(4) 93>>>โครงสร ้างดวงตาทีถ
่ ก
ู ต ้องเป็ นอย่างไร (1) กระจกตามีลักษณะเหมือนกระจกตา
ฝาครอบใสด ้านหน ้าเลนส์กล ้อง (2) ตัวเลนส์ปรับเลนส์สามารถ ของเหลวทีห
่ ลั่งออกมาเรียกว่า
"อารมณ์ขน
ั " (3) กระจกตาเป็ นเนื้อเยือ
่ โปร่งใสทีอ
่ ยูด
่ ้านหน ้าลูกตา (4) จากทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมา
(3) 94>>>โครงสร ้างของดวงตาผิดอย่างไร (1)
่ ชืน
้
หน ้าทีห
่ ลักของเปลือกตาบนคือการปกป้ องดวงตา (2) ต่อมนํ้ าตาจะหลั่งนํ้ าตาเพือ
่ ให ้ดวงตาชุม
(3) ขนตาทําให ้ตาดูสวยขึน
้ ( 4) เลนส์เป็ นเลนส์ใสรูปไข่แบนทีอ
่ ยูด
่ ้านหลังรูมา่ นตา
(4) 95 >>> สีควิ้ ใดเป็ นสีหลักทีถ
่ ก
ู ต ้อง (1) สีกาแฟ (2) สี Earth (3) สีดําและสีเทา (4)
จากทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมา

