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Nail Exam Answer - 09 

1. ត្រូវលាបថ្ន ាំត្រចរ៖ 

a. បន្ទា បព់លីាបទរឹរលលាង 

b. សត្ាបត់រត្រចរតវងប ៉ុល ណ្ ោះ 

c. ល ើម្បតី្របល ើជាំងឺសអ៉ុយតសបរត្រចរ 

d. បន្ទា បព់លីាបទរឹរលលាង 

 

2. បន្ទា បព់ីសាា រត្រូវបានសាអ ររន៉ុងសូ ៉ុយសយ៉ុងលសើម្៖ 

a. ពួរវាត្រូវររាទ៉ុររន៉ុងចានទឹរសាប ូររស់រត់  ម្និទានល់ត្បើ 
b. រន៉ុង បទឹរអន្ទម្យ័សងួរ 

c. រន៉ុងលោល  ននឯរស ា្ នរបស់អនរល្វើត្រចរ 

d. លៅល ើល្នើលបើរចាំហរន៉ុងា ស៉ុីនលបើរត្បារ ់

 

3.  លរើម្ន៉ុសសលពញវយ័្ម្មតា អត្តាននការ ៉ុោះត្រចរជាម្្យម្រ ឺ៉ុោះប ៉ុន្ទម នអ៉ុីញរន៉ុងម្យួតែ? 

a. 1/8 
b. 1/3 
c. 1/2 
d. 1 
 

4. ទត្ម្ងក់ារននការល្វើត្រចរ ាំបងូខាងលត្កាម្ម្យួ្ល្វើម្៉ុនលរ៖ 

a. សាអ រត្ាម្ន  

b. ជូរថ្ន ាំត្រចរលចញ 

c. សាអ រ និងបនានត់សបររ ់ត្រចរ 

d. ជួសជ៉ុ ត្រចរពីការលត្បើពណ៌ 

 

5. ការ ៉ុសខារស់ាអ រត្រចរលោយលត្បើរលដៅ ត្រូវបានតណន្ទាំលៅលព ៖ 

a. អរិ្ិជនអាចទទួ យរបាន 

b. លៅលព អរិ្ិជនលសនើស៉ុាំល្វើត្រចរជាម្ូ ោា ន 

c. ានភសត៉ុតាងននការសម្ងួរត្រចរ និងតសបររ ់ត្រចរ 
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d. ត្រចរែលី លហើយអរិ្ ិជនម្និចងល់ាបត្រចរ 

 

6. ផ ិរផ ខាងលត្កាម្ម្យួ្ត្រូវានលៅល ើរ៉ុល្វើត្រចរ លៅលព ល្វើត្រចរ៖ 

a. បាររនបអូរលនរ   
b. ទឹរចត្ាញ់ 

c. លហវណូ  

d. ទឹរសាល បល់ម្លោរ 

 

7. លោ បាំណងននល ើរ៉ុសពណ៌នបរងរឺ៖ 

a. ភ្ជា បត់្រចរត  ែូចល ើងវញី 

b. ជូនថ្ន ាំសាអ រត្រចរចាសលចា  

c. សាអ រត្រចរ 

d. លាបតត្រម្ នងិទឹរថ្ន ាំលព ការត់សបររ ់ត្រចរ 

 

8. ឧបររណ៍ត  លត្បើល ើម្បសីត្ម្ួចតរម្ត្រចរត្រូវបានលៅថ្ 

a. កាត រ៉ុសត្រចរ 

b. រន្នតការត់្រចរ 

c. ត ររ៉ុស 

d. រន្នតការស់ាច ់

 

9. អរិ្ិជនចូ ម្រោងតរសម្ផសសជាម្យួផ្កា ត្រចរអនរល្វើត្រចររួរតរ៖ 

a. បញ្ចូ នអរិ្ ិជនលៅត្រូលពទយពាបា  

b. ប ិលស្ម្និផត ់លសវាឲ្យអរិ្ ិជន 

c. បនតជាម្យួលសវា ូច្ម្មតា 

d. តណន្ទាំឲ្យលត្បើសូ ៉ុយសយ៉ុងបង្កា រការលរើរផសរិ 
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10. ជាងល្វើត្រចររួរតររ៉ុាំផត ់លសវាល្វើត្រចរ  ់អរិ្ជិនត  ាន៖ 

a. ត្រចរទឹរស៉ុី 
b. ត្រចរត្ជួញ 

c. ផ្កា ត្រចរ 

d. តត្សង 

 

11. រួត្រចរានទីតាាំងល ើ៖ 

a. តផនរខាងល ើននសាចល់ត្កាម្ត្រចរ 

b. ច៉ុងត្រចរត  ហួសត្ាម្ន  

c. ម្ូ ោា នននត្រចរ 

d. លត្កាម្តសបរ 

 

12. លោ បាំណងរបស់អន្ទម្យ័សងួររឺ៖ 

a. ផ ិរផ ត  លវចែចបជ់ិរ អ 
b. ររារអន្ទម្យ័ឧបររណ៍លន្ទោះរហូរលត្បើត្បាស់បន្ទា ប ់

c. ររាឧបររណ៍ឲ្យានសាំលណើ ម្ 

d. ត្រួរពិនិរយរ៉ុណភ្ជពែយ ់ នងិសីរ៉ុណហ ភ្ជពជ៉ុាំវញិោងតរសម្ផសស 
 

13. សម្ងួរតសបររ ់ត្រចរ និងត្រចរង្កយបាររ់ឺជាការពាបា  អបាំផ៉ុរជាម្យួនឹងអវី? 

a. ពព៉ុោះ 

b. ថ្ន ាំលាប ាំបូង 

c. លត្បងលតត  
d. រូច 

 

14. ការលត្បើត្បាស់សាា ្បារននត ររ៉ុសត្រចរលលាហៈអាចបងាឲ្យានការបាំផ្កល ញអចិន្នតយ៖៍ 

a. លោររ ់ត្រចរ 

b. ា ត្ទីស 

c. តរម្ត្រចរ 
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d. សាចល់ត្កាម្ត្រចខាងរច៉ុង 

 

15. ត្រូវរាំណរោ់ងត្រចរត  ត្រូវរ៉ុសជាម្៉ុនលោយ៖ 
a. ោងច៉ុងត្ាម្ន  
b. ត្បតវងត្រចរ 
c.  រខែណឌ ត្រចរ 

d. អាយ៉ុរបស់អរិ្ិជន 
 

16. លរើានឆ្អឹងប ៉ុន្ទម នលៅរន៉ុងត្បអបន់ ? 
a. 3 
b. 5 
c. 8  
d. 12 

 

17. លរើលព ្ត្រូវបរត់្ាម្ន ល ើម្បរី៉ុស 

a. បន្ទា បព់ីឲ្យអរិ្ិជនអងគ៉ុយ 
b. លៅលព ោររ់៉ុល្វើត្រចរ 

c. បន្ទា បព់ីរសូត្រចររចួ 
d. បន្ទា បព់ីរ៉ុញសាចរ់៉ុ ត្រចរលៅលត្កាយ 

 

18. លរើសាា រអវីត  ម្និានស៉ុវរថិភ្ជពសត្ាបល់ត្បើ ជាងល្វើត្រចរត្រូវ៖ 

a. បតូរសាា រលន្ទោះភ្ជល ម្ៗ 
b. ជូន ាំណឹងលៅអរិ្ិជន 

c. ត្រូវត្បុងត្បយរ័នបតនថម្លព រាំព៉ុងលត្បើវា 
d. ជូន ាំណឹងលៅម្រិតរមួ្ការង្ករ 

 

19. ការល្វើឲ្យត្រចរត្កាស់លៅថ្៖ 

a. ត្រចរ Hemotoma 

b. ត្រចរ Onychokytosis 

c. ត្រចរ Onychauxis 
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d. ត្រចរ Teratology 

 

20.  រខណៈត្រចរត  ានស៉ុែភ្ជព អរឺ៖ 

a. សាន ម្អង្កា ញ់ល ើត្រចរ 
b. ត  អាចបរត់បនបាន 
c. ត  ឆាបប់ារ ់
d. ត  ឆាបរ់លបើរ 

 

21. ការពាបា ជាំងឺលរើរល ើត្រចរត្រូវល្វើលោយ៖ 

a. ជាងល្វើត្រចរ 
b. ជាងតរសម្ផសស 
c. ត្រូលពទយពាបា  

d. ជាងសាអ ង 

 

22. ពារយបលចចរលទសសត្ាបរ់ាំល្ងរ ់ត្រចរលៅថ្ 

a. សាចរ់ ់ត្រចរ 
b. សាចត់្របត្រចរ 

c. បនាោះលកាងពណ៌សលៅរ ់ត្រចរ 

d. ត្រចរ ៉ុោះ 

 

23.  ាំល ល ើតសបរានរន៉ុងជាំពូរសតីអាំពតី្បអបន់ លៅថ្៖ 
a. សាន ម្ត្បឡារ ់
b. ពរសាច ់

c. សាន ម្លត្បោះរូចៗ 

d. ម្ោររីជា ិកា 
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24. លរើលព ្ត្រូវសាល បល់ម្លោរល ើរន្នតការស់ាចរ់ ់ត្រចរ៖ 

a. លៅលព បញ្ចបន់្ងល្វើការនីម្យួៗ 
b. លៅលព ចាបល់ផតើម្ន្ងល្វើការនីម្យួៗ 

c. បន្ទា បព់ីលត្បើរចួម្តងៗ 
d. បន្ទា បព់ីសាា រទាាំងលន្ទោះចាបល់ផតើម្រ ិ  

 

25. លោ បាំណងននការសាល បល់ម្លោរល ើសាា រលលាហៈរលឺ ើម្ប៖ី 
a. បង្កា រការបារត់បរ 
b. ម្និឲ្យានលត្ចោះ 

c. ររាសាា រឲ្យលៅរអិ ត្សួ លត្បើ 
d. បង្កា រការ ូរលាស់បារល់ររតី  បងាលត្ោោះថ្ន រ ់

 

26. លរើទត្ម្ងខ់ាងលត្កាម្ម្យួ្នឹងជួយ ររាន ឲ្យរលលាង អ និងសត្ម្ួ ចរនតឈាម្ 
a. ា សាត្បអបន់  
b. លាងសាអ រត្បអបន់ រន៉ុងទឹរលតត ឧណហ ៗ 

c. ការសាល បល់ម្លោរត្បអបន់   
d. ការសាអ រត្បអបន់ លោយលត្បើទឹរបាញ់ 

 

27. លរើផ ិរផ ខាងលត្កាម្ម្យួ្លត្បើល ើម្បបីញ្ឈបឈ់ាម្ហូរអាំ ៉ុងលព ល្វើត្រចរ 

a. អាស៉ុីរបូររី 
b. លម្ ៅឃារឈ់ាម្ 
c. អាលសរូន 
d. អា ់រ៉ុ  

 

28. ការពិភ្ជរារវាងជាងល្វើត្រចរ និងអរិ្ិជនាន ូចជា៖ 
a. ការត្ទាាំត្រចរ 
b.  ាំបូន្ទម នផ្កា  ់ែលួន 
c. ការនិយាយល ើម្ោងតរសម្ផសស 
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d. បញ្ហហ ត្រសួារ 
 

29. លរើជាងល្វើត្រចរត្រូវសាល បល់ម្លោរត្បអបន់ ញឹរញាប ូ់ចលម្តច? 
a. លៅលព ចាបល់ផតើម្ន្ងល្វើការ 
b. ម្៉ុន និងបន្ទា បព់ីបាយន្ងត្រង ់
c. ម្៉ុនល្វើការ្រជ់ួប 

d. ម្៉ុន និងបន្ទា បព់ីល្វើត្រចរម្តងៗ 
 

30. បន្ទា បព់អីរិ្ិជនបងត់្បារជូ់នលសវាល្វើត្រចរ នងិសាន ម្ត្បឡារល់ ើត្រចររបស់ោរ ់អនរល្វើត្រចរត្រូវ៖ 
a. ផត ់ទឹរជូរត្រចរជូនលៅអរិ្ិជនល ើម្បឲី្យោរអ់ាចលាបត្រចររបស់ោរស់ារជា្មីបាន 
b. ត្បាបអ់នរត្របត់្រងរបស់ោរថ់្អនរត្របត់្រងអរិ្ជិនរាំព៉ុងជត្ម្ោះការរ ាំខានចិរត 
c. លាបពណ៌សារជា្មីជូនអរិ្ជិនលោយម្និរិរន្ល 
d. លាបពណ៌ត្រចរជូនអរិ្ជិនសារជា្មី នងិរិរន្លបតនថម្ 

 

31. តត្រម្ា សាត្បតហ ជាលាបល ើន តាម្លព លវលាខាងលត្កាម្ល ើរត ងតរ៖ 

a. ម្៉ុននឹងត្រចរត្រូវបានសត្ម្ួច 

b. បន្ទា បព់ីការរូរម្ ូរត្រចរត្រូវបានអន៉ុវរត 
c. បន្ទា បព់ីតសបររ ់ត្រចរត្រូវបានបនាន ់

d. ម្៉ុននឹងរូរម្ ូរត្រចរត្រូវបានអន៉ុវរត 
 

32. ការពណ៌ន្ទរ ់ត្រចរម្យួ្ អបាំផ៉ុររន៉ុងចាំល្ម្ពរ័ា៌នខាងលត្កាម្ 

a. វាតផអរល ើ និងត្រូវបានភ្ជា បល់ៅសាចល់ត្កាម្ត្រចរ 

b. វាជាតផនរននច៉ុងត្រចរហួសច៉ុងត្ាម្ន  

c. វាជាម្ូ ោា នននត្រចលត្កាម្តសបរ 

d. វាជាតសបរត  ស ់ពីរួត្រចរ 

 

33. ពារយបលចចរលទសសត្ាបក់ារការត់្រចររ៖ឺ 

a. ឆ្អឹងរាំភនួន  

b. បណតូ  ត្រចរ 
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c. ត្រចរទឹរស៉ុី 
d. ឆ្អឹរត្ាម្ន  

 

34. ជាំោនខាងលត្កាម្ម្យួ្ររួតរទទួ យររន៉ុងការបាំបារត់សបររ ់ត្រចរ៖ 

a. ររារតសបររ ់ត្រចរឲ្យសងួរ 

b. ររារតសបររ ់ត្រចរឲ្យានសាំលណើ ម្ 

c. លផសើម្តសបររ ់ត្រចរជាម្យួនឹងការរូរម្ ូរត្រចរ 

d. ខារត់សបររ ់ត្រចរជាម្ម្យួនឹងកាត ររសូត្រចរ 

 

35. សរម្មភ្ជពខាងលត្កាម្ម្យួ្ត  រួរតរយរម្រលត្បើលព រូរត្រចរ៖ 

a. លត្បើបនាោះលលាហៈធារ៉ុទាាំងប ី

b. លាបទរឹរលលាងល ើត្រចរ 

c. ទ៉ុរលត្បងរិចៗ 

d. លៅល ើបនាោះត្រចរត្សទាបខ់ាងលត្តតរម្យួ 

 

36. ឧបររណ៍អវីត  ត្រូវបានលត្បើល ើម្បរីត្ម្មឹ្សាចរ់ ់ត្រចរត  ល ើសល ើម្ូ ោា នននត្រចរ៖ 

a. រន្នត 
b. ត ររ៉ុសតសបររ ់ត្រចរ 

c. រន្នតការត់្រចរ 

d. ល ើរ៉ុសត្រចរពណ៌ទឹរត្រចូ 

 

37. ត្រចរល ើងលែៀវប ត្  ម្រពី? 

a. តសបររលារ 

b. ចរនតឈាម្លែាយ 

c. បារល់ររ ី
d. តសបរសងួរ 
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38. ការសាល បល់ម្លោររ ឺ 

a. លត្បើលភលើង ៉ុររាំលៅ 

b. សាល ប ់និងទបស់ាា រប់ារល់ររ ី
c. បនានត់្រចរ 

d. ន្ទាំអរិ្ិជនលៅោងតរសម្ផសស 
 

39. លរើ MSDS រាំ្ងឲ្យអវី? 

a. លសវាបាំផ្កល ញត្បពន័ធជាលត្ចើន 

b. ជាំហរវាងននសារធារ៉ុតរ   
c. តាោងទិនននយ័សៅីពីស៉ុវរថិភ្ជពសាា រ 
d. ទាំហាំឧបររណ៍សាអ រជាលត្ចើន 

 

40. លរើម្ន៉ុសសលពញវយ័ ៉ុោះត្រចររន៉ុងម្យួតែត្បតវងប ៉ុ ណ្ ? 

a. 1/16 អ៉ុីង 

b. 1/8 អ៉ុីង 

c. 1 អ៉ុីង 

d. 1/2 អ៉ុីង 

 

41. លរើម្ ូណូតម្ររឺជាអវី? 

a. អា ់រ៉ុ  

b. អាលសលតាន 

c. សារធារ៉ុោវ 
d. កាចារ 

 

42. លរើអនរានអាជាា បណ័ណ អាចលត្បើបានទាាំងអស់ ល ើរត ងតរការជូរសាអ រលត្បងលចញពរីួត្រចរឬ? 

a. ត្សទាបថ់្ន ាំលាប ាំបូងលរ 

b. កាចារ 
c. អា ់រ៉ុ  
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d. អាលសលតាន 

 

43. លរើអនរានអាជាា បណ័ណ លសនើឲ្យអរិ្ិជនម្រលាបថ្ន ាំត្រចរល ើងវញិញឹរញាបប់ ៉ុ ណ្ ? 

a. 2-3 សបាត ហ៍ 

b. 2-3 ន្ង 
c. 4-8 សបាត ហ៍ 

d. 7 ន្ង 
 

44. លរើអនរអាចលត្បើអវីល ើម្បបីរត្រចរអាត្រី ីរលចញ? 

a. អា ់រ៉ុ  

b. ត្សទាបថ់្ន ាំលាប ាំបូងលរ 

c. សារធារ៉ុោវ 
d. អាលសលតាន 

 

45. លរើលម្ៅោវរឺជាអវី? 

a. ម្ ូណូតម្រ 
b. ប ូ ីតម្រ 
c. សាម ច ់

d. ត្ទន្ទបល់្វើពីសូត្រ 

 

46. លរើជាងល្វើត្រចរត្រូវល្វើអវីល ើម្បបីង្កា រត្រចរអាត្រី ីរពីការរលបើរ ល ើរត ងតរ៖ 

a. លត្បើត្សទាបថ់្ន ាំលាប ាំបងូលរ 

b. ខាររ់ួត្រចរ 

c. ោម្លាបល ើតសបររ ់ត្រចរ 

d. ោរល់ត្បងលៅល ើរួត្រចរ ម្៉ុនលព លាប 

 

47. លរើអវីជាលោរតត្សង? 
a. ជាលឈាម ោះម្ន៉ុសស 
b. បា ោ ស៉ុីររន៉ុងបតនល 
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c. ពណ៌ថ្ន ាំលាបត្រចរ 

d. លម្ ៅសារធារ៉ុោវ 
 

48. លរើអនរទទួ អាជាា បណណ ត្រូវល្វើ ូចលម្តចម្៉ុនចាបល់ផតើម្ល្វើត្រចរជូនអរិ្ជិន? 

a. ចាបន់ អរិ្ជិន 
b. សាល បល់ម្លោរល ើន អរិ្ជិន 

c. ខារន់ អរិ្ជិន 

d. រ៉ុសន អរិ្ិជន 

 

49. លរើឆ្អឹងត្ាម្ន ានប ៉ុន្ទម ន? 
a. 8 
b. 10 
c. 12 
d. 14 

 

      50. លរើរួត្រចរ/បនាោះត្រចរល្វើពអីវី? 

a. តសបររ ់ត្រចរ 
b. តសបរត្រិន 
c. keratin 

d. ខារត់្រចរ 
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