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ชุดปฏิบัติการการเรียนการสอน orchestra จํานวน 1 ชุด 

 
ชุดปฏิบัติการการเรียนการสอน orchestra      จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย 
1.  กลองทิมปานี ขนาด 23 นิ้ว(TIMPANI 23”)   
ลักษณะท่ัวไป - ตัวถังกลองทําจากทองแดง แบบ Hammered Copper 
  - ตัวถังกลองเคลือบแล็คเกอร์เป็นเงางาม  
  - หน้าหนังกลองทํามาจากวัสดุสังเคราะห์เทียมหนัง หรือดีกว่า 
ลักษณะเฉพาะ  - เส้นผ่าศูนย์กลางกลองไม่น้อยกว่า 23 น้ิว   
  - ขายึดเคร่ืองไม่น้อยกว่า 6 ตัว  
  - แถบต้ังเสียง สามารถต้ังเสียงได้ทุกๆ ครึ่งเสียง โดยสามารถปรับต้ังได้ทั้งแบบ American 
    หรือ German set-up  

- ระบบกลไกการปรับเปลี่ยนเสียงแยกออกจากกันอิสระกับตัวถังเพ่ือเสียงที่อ่ิมและชัดกว่า  
  - Pedal สามารถปรับนํ้าหนักหรือล็อคเสียงได้ ยึดด้วยแกนเหล็กยาว 
  - พร้อมไม้ตีและที่ต้ังเสียง 
  -  ระบบกลไกการปรับเปลี่ยนเสียงแยกออกจากกันอิสระกับตัวถังเพ่ือเสียงที่อ่ิมและชัดกว่า  
  - ด้านใต้ทิมปานี มีที่หมุนปรบัความตึงหย่อนของสปริง เพ่ือลดหรือเพ่ิมความแข็งของแป้น
    เหยียบทิมปานี 
  - เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ไม่เป็นสินค้าที่จ้างผลิต (OEM) และเป็น
    สินค้าที่แพรห่ลาย ในตลาดยุโรป และอเมริกา เป็นที่ยอมรับในท้องตลาด 
  - ใบแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง 
 
2.  กลองทิมปานี ขนาด 26 นิ้ว(TIMPANI 26”)   
ลักษณะท่ัวไป - ตัวถังกลองทําจากทองแดง แบบ Hammered Copper 
  - ตัวถังกลองเคลือบแล็คเกอร์เป็นเงางาม  
  - หน้าหนังกลองทํามาจากวัสดุสังเคราะห์เทียมหนัง หรือดีกว่า 
ลักษณะเฉพาะ  - เส้นผ่าศูนย์กลางกลองไม่น้อยกว่า 26 น้ิว  
  - ขายึดเคร่ืองไม่น้อยกว่า 8 ตัว  
  - แถบต้ังเสียง สามารถต้ังเสียงได้ทุกๆ ครึ่งเสียง โดยสามารถปรับต้ังได้ทั้งแบบ American 
    หรือ German set-up  
  - Pedal สามารถปรับนํ้าหนักหรือล็อคเสียงได้ ยึดด้วยแกนเหล็กยาว 
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  - พร้อมไม้ตีและที่ต้ังเสียง 
  -  ระบบกลไกการปรับเปลี่ยนเสียงแยกออกจากกันอิสระกับตัวถังเพ่ือเสียงที่อ่ิมและชัดกว่า  
  - ด้านใต้ทิมปานี มีที่หมุนปรบัความตึงหย่อนของสปริง เพ่ือลดหรือเพ่ิมความแข็งของแป้น
    เหยียบทิมปานี 
  - เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ไม่เป็นสินค้าที่จ้างผลิต (OEM) และเป็น
    สินค้าที่แพรห่ลาย ในตลาดยุโรป และอเมริกา เป็นที่ยอมรับในท้องตลาด 

- ใบแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง 
 
3.  กลองทิมปานี ขนาด 29 นิ้ว(TIMPANI 29”)   
ลักษณะท่ัวไป - ตัวถังกลองทําจากทองแดง แบบ Hammered Copper 
  - ตัวถังกลองเคลือบแล็คเกอร์เป็นเงางาม  
  - หน้าหนังกลองทํามาจากวัสดุสังเคราะห์เทียมหนัง หรือดีกว่า 
ลักษณะเฉพาะ  - เส้นผ่าศูนย์กลางกลองไม่น้อยกว่า 29 น้ิว   
  - ขายึดเคร่ืองไม่น้อยกว่า 8 ตัว  
  - แถบต้ังเสียง สามารถต้ังเสียงได้ทุกๆ ครึ่งเสียง โดยสามารถปรับต้ังได้ทั้งแบบAmerican 
    หรือ German set-up  

- Pedal สามารถปรับนํ้าหนักหรือล็อคเสียงได้ ยึดด้วยแกนเหล็กยาว 
  - พร้อมไม้ตีและที่ต้ังเสียง  

- ระบบกลไกการปรับเปลี่ยนเสียงแยกออกจากกันอิสระกับตัวถังเพ่ือเสียงที่อ่ิมและชัดกว่า  
  - ด้านใต้ทิมปานี มีที่หมุนปรบัความตึงหย่อนของสปริง เพ่ือลดหรือเพ่ิมความแข็งของแป้น
    เหยียบทิมปานี 
  - เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ไม่เป็นสินค้าที่จ้างผลิต (OEM) และเป็น
    สินค้าที่แพรห่ลาย ในตลาดยุโรป และอเมริกา เป็นที่ยอมรับในท้องตลาด 
  - ใบแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง 
 
4.  กลองทิมปานี ขนาด 32 นิ้ว(TIMPANI 32”)   
ลักษณะท่ัวไป - ตัวถังกลองทําจากทองแดง แบบ Hammered Copper 
  - ตัวถังกลองเคลือบแล็คเกอร์เป็นเงางาม  
  - หน้าหนังกลองทํามาจากวัสดุสังเคราะห์เทียมหนัง หรือดีกว่า 
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