
เครื่องดนตรี คลาริเนท Bb 

รุน  QCL-101(ABS) 

ยี่หอ            The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยไฟเบอร (ABS Resin) สีดำ แบงออกเปน 5 ทอน 

             สามารถแยกออกจากกันได          

 คียและลิ่มนิ้วทำดวยโลหะชุบนิเกิล 

 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb)

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระบบนิ้ว เปนแบบโบมห Boehm มี 17 คีย (key) , 6 ริง (Ring)

 ขนาดบาเรล (Barrel) มีความยาว 65 มิลลิเมตร 

 สปริงทำจากโลหะแข็ง (Stainless Steel) สามารถบังคับกระเดื่อง

             ไดอยางคลองตัวทุกจุด

 ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได

 นวมทำจากวัสดุสังเคราะหทนตอน้ำสูง 

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 ผาทำความสะอาดเครื่อง และครีมหลอลื่นขอตอ

 ลิ้น Bb คลาริเนท 1 กลอง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

.ชื่อเครื่องดนตรี คลาริเนท Bb พรอมกลอง 

รุน  QCL-104

ยี่หอ  The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยไมมะเกลือ (Ebony) สีดำ แบงออกเปน 5 ทอน 

               สามารถแยกออกจากกันได          

 คียและลิ่มนิ้วทำดวยโลหะชุบนิเกิล 

 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb)

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระบบนิ้ว เปนแบบโบมห Boehm มี 17 คีย (key) , 6 ริง (Ring)

 นวมทำจากวัสดุสังเคราะห 

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 ผาทำความสะอาดเครื่อง และครีมหลอลื่นขอตอ

 ลิ้น Bb คลาริเนท 1 กลอง (จำนวน 25 ชิ้น ยี่หอ Rico)

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐานตั้งอยูใน

               ประเทศ

 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต 

Clarinet ClarinetClarinet

.ชื่อเครื่องดนตรี คลาริเนท Bb พรอมกลอง 

รุน  QCL-105

ยี่หอ  The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยไม Rosewood  แบงออกเปน 5 ทอน

               สามารถแยกออกจากกันได          

 คียและลิ่มนิ้วทำดวยโลหะชุบนิเกิล 

 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง บีแฟลต (Key in Bb)

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระบบนิ้ว เปนแบบโบมห Boehm มี 17 คีย (key) , 6 ริง (Ring)

 นวมทำจากวัสดุสังเคราะห 

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 ผาทำความสะอาดเครื่อง และครีมหลอลื่นขอตอ

 ลิ้น Bb คลาริเนท 1 กลอง (จำนวน 25 ชิ้น ยี่หอ Rico)

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐานตั้งอยู

               ในประเทศ

 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต 



เครื่องดนตรี                 ฟลุต C พรอมกลอง 

รุน  QFL-101 / QFL-104

ยี่หอ  The Band

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะนิเกิล (cupronickel) ชุบเงิน 

 ปากเปา (Head Joint) และนิ้วกระเดื่องทำดวยโลหะชนิดเดียวกับ

                ตัวเครื่อง แบงออกเปน ๓ ทอน สามารถแยกออกจากกันได

 ตัวเครื่องระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียง C

 Foot Joint เปนระบบ Low C

 ระบบคียกระเดื่องแบบออฟเซ็ทจี (Offset-G)

 ขนาดบาเรล (Barrel) มีความยาว 65 มิลลิเมตร

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถบังคับกระเดื่อง

               ไดอยางคลองตัวทุกจุด

 นวมทำจากวัสดุสังเคราะห เปนแบบเยื่อสองชั้น (Double Bladder)

 ระบบคีย E Mechanism

 พรอมกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 กานอุปกรณทำความสะอาดดานในเครื่อง

 ผาทำความสะอาดเครื่อง และครีมทาขอตอ 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

ชื่อเครื่องดนตรี ฟลุต C พรอมกลอง 

  รุน  QFL-112

ยี่หอ  The Band

 

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะนิเกิล (cupronickel) ชุบเงิน 

 ปากเปา (Head Joint) และนิ้วกระเดื่องทำดวยโลหะชนิดเดียวกับ

               ตัวเครื่อง แบงออกเปน 3 ทอน สามารถแยกออกจากกันได

 ตัวเครื่องระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียง C

 Foot Joint เปนระบบ Low C

 ระบบคียกระเดื่องแบบออฟเซ็ทจี (Offset-G)

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถบังคับ

               กระเดื่องไดอยางคลองตัวทุกจุด

 นวมทำจากวัสดุสังเคราะห 

 ระบบคีย E Mechanism

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 กานอุปกรณทำความสะอาดดานในเครื่อง

 ผาทำความสะอาดเครื่อง และครีมทาขอตอ 

วิธีการผลิต

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐานตั้งอยูใน

                ประเทศ

 ผูเสนอราคามีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต

Flute Flute Piccolo

เครื่องดนตรี ปคโคโล 

รุน  QPO-101 / QPO-105

ยี่หอ            The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

               ตัวเครื่องทำดวยวัสดุไฟเบอร ABS Resin สีดำ หรือ ไม Grenadilla หรือดีกวา

                คียและลิ่มนิ้วทำดวยโลหะ ชุบเงิน หรือ นิเกิล

               ตัวเครื่องตองระบุยี่หอและหมายเลขเครื่อง อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

               ระบบคียเปนแบบออฟเซ็ทจี

               พรอม คียกดอีแม็คคานิซึ่ม

               สปงทำดวยสแตนเลสสตีล

               นวมเปนแบบเยื่อสองชั้น

               มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้

               ครีมหลอลื่นขอตอ

               ผาทำความสะอาดเครื่อง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



Soprano

เครื่องดนตรี โซปราโนแซคโซโฟน Bb พรอมกลอง 

รุน  QSS-L

ยี่หอ            The Band

 

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องและสายรัดปากเปาทำดวยโลหะทองเหลือง

             เคลือบแลคเกอรทองเงางาม

 ปุมกดทำดวยพลาสติกสีขาว หรือขาวนวล

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต Bb (Key in Bb) 

 ระบบนิ้ว High F#, Front F 

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถบังคับกระเดื่องได

             อยางคลองตัวทุกจุด

 ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได

 คุณภาพเสียงกังวาน ไมเพี้ยน มีความคลองตัวในการทำงาน

 พรอมกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีสายคลองคอ 1 เสน

 มีผาทำความสะอาดเครื่อง พรอมน้ำมันหลอลื่น (Key Oil) 

             และครีมหลอลื่นขอตอ

 มีลิ้นโซปราโนแซกโซโฟน 1 กลอง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

 

Alto Saxophone Alto Saxophone

เครื่องดนตรี อัลโตแซคโซโฟน Eb พรอมกลอง 

รุน  QSA-Y1L

ยี่หอ            The Band

หนวยนับ            ชุด

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องและสายรัดปากเปาทำดวยโลหะทองเหลือง

             เคลือบแลคเกอรทองเงางาม

 ปุมกดทำดวยพลาสติกสีขาว หรือขาวนวล

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ ชัดเจน 

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง อีแฟลต (Key in Eb) 

 มีระบบนิ้ว High F#, Front F 

 ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถบังคับกระเดื่อง

             ไดอยางคลองตัวทุกจุด 

 คุณภาพเสียงดังกังวาน ไมเพี้ยน มีความคลองตัวในการทำงาน

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีสายคลองคอ 1 เสน

 มีผาทำความสะอาดเครื่อง พรอมน้ำมันหลอลื่น (Key Oil) 

             และครีมหลอลื่นขอตอ

 มีลิ้นอัลโตแซคโซโฟน 1 กลอง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

 

 

ชื่อเครื่องดนตรี อัลโตแซคโซโฟน Eb พรอมกลอง 

รุน  QSA-AL

ยี่หอ  The Band

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องและสายรัดปากเปาทำดวยโลหะทองเหลือง (Yellow Brass) 

               เคลือบแลคเกอรทองเงางาม

 ปุมกดทำดวยพลาสติกสีขาว หรือขาวนวล

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ ชัดเจน 

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง อีแฟลต (Key in Eb) 

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถบังคับกระเดื่อง

               ไดอยางคลองตัวทุกจุด 

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีสายคลองคอ 1 เสน

 มีผาทำความสะอาดเครื่อง พรอมน้ำมันหลอลื่น (Key Oil) 

               และครีมหลอลื่นขอตอ

 มีลิ้นอัลโตแซคโซโฟน 1 กลอง 

วิธีการผลิต

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

               ตั้งอยูในประเทศ

 ผูเสนอราคามีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต 



Tenor Saxophone Tenor Saxophone

เครื่องดนตรี เทเนอรแซคโซโฟน Bb พรอมกลอง 

รุน      QST-LS

ยี่หอ      The Band 

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องและสายรัดปากเปาทำดวยโลหะทองเหลือง

               เคลือบแลคเกอรทองเงางาม

 ปุมกดทำดวยพลาสติกสีขาว หรือขาวนวล

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน 

                คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต  (Key in Bb) 

 มีระบบนิ้ว High F#, Front F 

 ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) 

               สามารถบังคับกระเดื่องไดคลองตัวทุกจุด

 คุณภาพเสียงกังวาน ไมเพี้ยน มีความคลองตัวในการทำงาน

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

               มีสายคลองคอ 1 เสน

               มีผาทำความสะอาดเครื่อง พรอมน้ำมันหลอลื่น (Key Oil) และครีมหลอลื่นขอตอ

               มีลิ้นเทเนอรแซคโซโฟน 1 กลอง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

ชื่อเครื่องดนตรี เทเนอรแซคโซโฟน Bb พรอมกลอง 

รุน    QST-G

ยี่หอ     The Band

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องและสายรัดปากเปาทำดวยโลหะทองเหลือง (Yellow Brass) 

                เคลือบทองเงางาม

 ปุมกดทำดวยพลาสติกสีขาว หรือขาวนวล

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน 

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต  (Key in Bb) 

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถบังคับ

                กระเดื่องไดคลองตัวทุกจุด

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีสายคลองคอ 1 เสน

 มีผาทำความสะอาดเครื่อง พรอมน้ำมันหลอลื่น (Key Oil) และครีมหลอลื่นขอตอ

 มีลิ้นเทเนอรแซคโซโฟน 1 กลอง 

วิธีการผลิต

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐานตั้งอยูในประเทศ

 ผูเสนอราคามีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต 

เครื่องดนตรี บาริโทน แซกโซโฟน 

รุน  QBSL-L

ยี่หอ                      The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

               ตัวเครื่องและสายรัดปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองเคลือบแลคเกอรทองเงางาม

               ปุมกดทำดวยพลาสติกสีขาว หรือ ขาวนวล

               ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

               ระดับเสียงของเครื่อง อีแฟลต (Key in Eb)

               มีระบบนิ้ว High F# , Low A

               ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได

               สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel)

               คุณภาพเสียงกังวาน ไมเพี้ยน มีความคลองตัวในการทำงทาน

               มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนแบบเดิมจากบริษัทผูผลิต 

มีอุปกรณ ดังนี้

 มีสายคลองคอ 1 เสน

 มีผาทำความสะอาดเครื่อง พรอมน้ำมันหลอลื่น (Key Oil) และครีมหลอลื่นขอตอ

   มีลิ้นเทเนอรแซคโซโฟน 1 กลอง 

 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

Barittone Saxphone

เครื่องดนตรี อัลโตแซคโซโฟน Eb พรอมกลอง 

รุน  QSA-Y1L

ยี่หอ            The Band

หนวยนับ            ชุด

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องและสายรัดปากเปาทำดวยโลหะทองเหลือง

             เคลือบแลคเกอรทองเงางาม

 ปุมกดทำดวยพลาสติกสีขาว หรือขาวนวล

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ ชัดเจน 

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง อีแฟลต (Key in Eb) 

 มีระบบนิ้ว High F#, Front F 

 ที่รองนิ้วโปงสามารถปรับระดับได

 สปริงทำจากโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) สามารถบังคับกระเดื่อง

             ไดอยางคลองตัวทุกจุด 

 คุณภาพเสียงดังกังวาน ไมเพี้ยน มีความคลองตัวในการทำงาน

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีสายคลองคอ 1 เสน

 มีผาทำความสะอาดเครื่อง พรอมน้ำมันหลอลื่น (Key Oil) 

             และครีมหลอลื่นขอตอ

 มีลิ้นอัลโตแซคโซโฟน 1 กลอง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

 

 



เครื่องดนตรี                 ทรัมเปต Bb พรอมกลอง 

รุน   QTR-101S

ยี่หอ  The Band 

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน พรอมปากเปา

 ทอเทียบเสียงทำดวยโลหะนิเกิล (Cupronickel) 

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียง Bb  (Key in  Bb) 

 ลูกสูบทำดวยโลหะนิเกิล มีสปริงครบ จำนวน 3 ลูกสูบ

 ที่ปลอยน้ำลาย ทำดวยโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

                โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 11.65 มิลลิเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 123 มิลลิเมตร

 พรอมกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

 ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

ชื่อเครื่องดนตรี ทรัมเปต Bb พรอมกลอง 

   รุน   QTR-107S

   ยี่หอ  The Band 

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน พรอมปากเปา

 ทอเทียบเสียงทำดวยโลหะนิเกิล (Cupronickel) 

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียง Bb  (Key in  Bb) 

 ลูกสูบแบบ (Monel valves) ทำดวยโลหะนิเกิล มีสปริงครบ จำนวน 3 ลูกสูบ

 ที่ปลอยน้ำลาย ทำดวยโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

               โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 11.65 มิลลิเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 123 มิลลิเมตร

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

 ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐานตั้งอยูในประเทศ

 ผูเสนอราคามีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต 

Bb Trumpet Bb Trumpet

เครื่องดนตรี French Horn 

รุน  QMH-107 

ยี่หอ            The Band

  

คุณลักษณะทั่วไป

                 ตัวเครื่องทำดวยทองเหลืองชนิด Yellow Brass เคลือบแลคเกอรทอง
                 ปากเปาทำจากโลหะชุบเงิน

                 ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และหมายเลขเครื่องอยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

                 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียงF/Bb

                 ขนาดทอลมกวาง ไมนอยกวา 12 มม.

                 ขนาดความกวางปากลำโพงขนาดกลาง

                 ระบบลูกสูบแบบโรตารี่ จำนวน 4 ลูกสูบ

มีอุปกรณ ดังนี้

                 น้ำมันหลอลื่น

                 ครีมหลอลื่นขอตอ

                 ผาทำความสะอาดเครื่อง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

Fernch Horn



เครื่องดนตรี สไลดทรอมโบน (สีเงิน) Bb พรอมกลอง 

รุน  QTL-103S

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงินเงางาม

 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน

 ตัวเครื่องตองระบบุยี่หอ ชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต Bb (Key in Bb)  

 ที่ปลอยน้ำลาย เปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

               โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก 

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 14.8 มิลลิเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 216 มิลลิเมตร

 พรอมกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

ครีมหลอลื่นขอตอ

ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

ชื่อเครื่องดนตรี สไลดทรอมโบน (สีเงิน) Bb พรอมกลอง 

รุน  QTL-107S

ยี่หอ   The Band

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลือง (Yellow Brass) ชุบเงินเงางาม

 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน

 ตัวเครื่องตองระบบุยี่หอ ชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต Bb (Key in Bb)  

 ที่ปลอยน้ำลาย เปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

               โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก 

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 14.8 มิลลิเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 216 มิลลิเมตร

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

 ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐานตั้งอยูในประเทศ

 ผูเสนอราคามีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต

TROMBONE TROMBONE TENOR TROMBONE

เครื่องดนตรี Tenor Trombone 

รุน  QTL-106

ยี่หอ             The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

                 ตัวเครื่องทำดวยทองเหลืองชนิด Yellow Brass เคลือบแลคเกอรทอง

                 ปากลำโพงทำดวยทองเหลืองเคลือบแลคเกอรทอง

                 ปากเปาทำจากทองเหลืองชุบเงิน

                 ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และหมายเลขเครื่องอยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

                 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง F/Bb

                 ขนาดทอลมกวาง ไมนอยกวา 12.7-13.34 มม.

                 ขนาดความกวางปากลำโพงไมนอยกวา 204.4 มม.

มีอุปกรณ ดังนี้

 น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

   ผาทำความสะอาดเครื่อง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



BASS TROMBONE

เครื่องดนตรี          Bass Trombone 

รุน           QTL-114/QTL-114S

ยี่หอ           The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

                 ตัวเครื่องทำดวยทองเหลืองชนิด Yellow Brass เคลือบแลคเกอรทอง

                 ปากลำโพงทำดวยทองเหลืองเคลือบแลคเกอรทอง

                 ปากเปาทำจากทองเหลืองชุบเงิน

                 ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และหมายเลขเครื่องอยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

                 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง F/Bb

                 ขนาดทอลมกวาง ไมนอยกวา 14.3 มม.

                 ขนาดความกวางปากลำโพงไมนอยกวา 255 มม.

มีอุปกรณ ดังนี้

 น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

   ผาทำความสะอาดเครื่อง 

 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

EUPHONIUM(Concert) EUPHONIUM(Concert)

เครื่องดนตรี            ยูโฟเนียม Bb พรอมกลอง 

รุน              QEP-109

ยี่หอ           The Band  

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบสีทอง 

 ทอ Lead Pipe ทำจาก ทองเหลือง (Gold Brass) 

 ทอเทียบเสียงทำจากโลหะนิเกิล (Cupronickel)

 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต (Key in Bb) 

 ลูกสูบทำดวยโลหะนิกเกิล มีสปงครบ จำนวนไมนอยกวา 3 ลูกสูบ

 ที่ปลอยน้ำลาย เปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

             โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก 

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 14.5 มิลลิเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 300 มิลลิเมตร

 พรอมกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

              น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

               ครีมหลอลื่นขอตอ

               ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

              การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

ชื่อเครื่องดนตรี         ยูโฟเนียม Bb พรอมกลอง 

รุน            QEP-109S  

ยี่หอ   The Band

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน 

 ทอ Lead Pipe ทำจาก ทองเหลือง (Gold Brass) 

 ทอเทียบเสียงทำจากโลหะนิเกิล (Cupronickel)

 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต (Key in Bb) 

 ลูกสูบทำดวยโลหะนิกเกิล มีสปงครบ จำนวน 4 ลูกสูบ

 ที่ปลอยน้ำลาย เปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

               โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก 

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 14.5 มิลลิเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 300 มิลลิเมตร

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

 ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐานตั้งอยูในประเทศ

 ผูเสนอราคามีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต 



เครื่องดนตรี ยูโฟเนียม มารชชิ่ง  Bb พรอมกลอง  

รุน  QMH-114

ยี่หอ               The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

                 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบทอง หรือชุบเงินเงางาม

                 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงินเงางาม

                 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอและหมายเลขเครื่อง อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

    ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต (key in Bb)

                 ลูกสูบทำดวยโลหะสแตนเลส (Piston Stainless Steel) มีสปงครบ จำนวน

                 3ลูกสูบ ที่ปลอยน้ำลายเปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปดเปด

                 รองรับดวยไมกอก

                 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 14.5 มิลลิเมตร

                 ขนาดลำโพง (Bore) มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 280 มิลลิเมตร

                 พรอมทอลมสำหรับเดินแถว

                 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิม จากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

   น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

   ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี มารชชิ่งบาริโทน Bb พรอมกลอง  

รุน  QMH-111S

ยี่หอ               The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

                 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน

                 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน

                 ทอเทียบเสียงและ Lead pipe ทำดวยทองเหลือง (Yellow Brass)

                 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอและหมายเลขเครื่อง อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

    ระดับเสียงของเครื่อง บีแฟลต (key in Bb)

                 ลูกสูบทำดวยโลหะสแตนเลส (Piston Stainless Steel) มีสปงครบ จำนวน

                 3ลูกสูบ ที่ปลอยน้ำลายเปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง โดยมีระบบปดเปด

                 รองรับดวยไมกอก

                 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 14.5 มิลลิเมตร

                 ขนาดลำโพง (Bore) มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 254 มิลลิเมตร

                 พรอมทอลมสำหรับเดินแถว

                 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิม จากบริษัทผูผลิต

 

มีอุปกรณ ดังนี้ 

   น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

   ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี Tuba Bb พรอมกลอง  

รุน  QTU-108 

  

คุณลักษณะทั่วไป

                 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบทอง หรือชุบเงินเงางาม

                 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงินเงางาม

                 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอหมายเลขเครื่อง อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

                 ระดับเสียงของเครื่อง ดับเบิ้ล บีแฟลต (Key in BBb)

                 ลูกสูบทำดวยโลหะสแตนเลส(Piston Stainless Steel) มีสปงครบ 

                 จำนวน 3 ลูกสูบ ที่ปลอยน้ำลายเปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง

                 โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก

                 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 19.5 มิลลิเมตร

                 ขนาดลำโพง (Bore) มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 425 มิลลิเมตร

                 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิม จากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

   น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

   ผาทำความสะอาดเครื่อง

 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

EUPHONIUM(Marching) BARITONE(Marching)           TUBA



เครื่องดนตรี มารชชิ่งเมโลโฟน F พรอมกลอง 

รุน QMH-103S

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน 

 ทอเทียบเสียงทำดวยโลหะนิเกิล (Cupronickel) 

 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน 

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง เอฟ (Key in F)

 ลูกสูบทำดวยโลหะ (Stainless Steel piston) มีสปริงครบ จำนวน 3 ลูกสูบ

 ที่ปลอยน้ำลาย เปนโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

               โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 11.7 มิลลเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 268.5 มิลลิเมตร

 พรอมกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

ครีมหลอลื่นขอตอ

ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี  ฉาบเดินแถว ขนาด 14’16’18’20’ นิ้ว 

รุน B – Stadium

คุณลักษณะเฉพาะ

 ตัวฉาบทำดวยทองเหลืองผสม 

 กลึงรายเสนบนตัวฉาบ เมื่อกระทบกันจะตองไดเสียงดังกังวานใส

 ตัวฉาบเจาะรูตรงกลาง ไวสำหรับรอยสายจับเพื่อสวมใสมือของผูบรรเลง

 ตัวฉาบมีเสนผานศูนยกลาง 14’16’18’20 นิ้ว

 หูฉาบทำดวยหนังอยางดี

มีอุปกรณ ดังนี้

กระเปาใสฉาบ

มีอุปกรณทำความสะอาด (ผา,น้ำยาขัดฉาบ,ฟองน้ำทำความสะอาด)

วิธีการผลิต

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป 

ชื่อเครื่องดนตรี มารชชิ่งเบสทูบา Bb พรอมกลอง 

รุน  QMH115S

ยี่หอ  The Band

 

คุณลักษณะทั่วไป

 ตัวเครื่องทำดวยโลหะนิเกิล (Cupronickel) ชุบเงิน 

 ปากเปาทำดวยโลหะทองเหลืองชุบเงิน 

 ตัวเครื่องตองระบุยี่หอ อยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 เปนเครื่องดนตรีระดับเสียง บีบีแฟลต (Key in BBb) 

 ลูกสูบทำดวยโลหะนิเกิล มีสปริงครบ จำนวน 3 ลูกสูบ 

 ที่ปลอยน้ำลาย ทำดวยโลหะชนิดเดียวกับตัวเครื่อง 

               โดยมีระบบปดเปดรองรับดวยไมกอก

 ขนาดทอลม (Bore) มีเสนผานศูนยกลาง 16.8 มิลลิเมตร

 ขนาดลำโพง (Bell) มีเสนผานศูนยกลาง 370 มิลลิเมตร 

 มีอุปกรณทอลมใชสำหรับในการเดินแถว 

 มีกลองบรรจุแข็งแรง ซึ่งเปนของเดิมจากบริษัทผูผลิต

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 น้ำมันหลอลื่น (Valve Oil)

 ครีมหลอลื่นขอตอ

 ผาทำความสะอาดเครื่อง

วิธีการผลิต

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

               ตั้งอยูในประเทศ

 ผูเสนอราคามีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิต 

    TUBA(Marching)     CYMBAL(Marching)    MARCHING MELLOPHOE



เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 18 นิ้ว 

รุน  QPM-109

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 นิ้ว

 ตัวถังกลองจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกัน 

                สามารถปรับเสียงหนากลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด 

                ดานละ 8 -10 หลัก 

 ขอบกลองทำดวยไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                ขอบกลองมีความกวางมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได 

               เพื่อความเหมาะสมของผูสะพาย ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำ

               อยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม ทำดวยสัก

               หลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 1-1/2 นิ้ว x 1-3/16 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 18 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ เปนผาคลุม

               สำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

               ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

              แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

• มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 20 นิ้ว 

รุน  QPM-108

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 นิ้ว

 ตัวถังกลองจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany)

                มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกันสามารถปรับเสียงหนา

               กลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด ดานละไมนอยกวา 10 หลัก 

 ขอบกลองจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) มีความ

               กวางของขอบกลองมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได 

               เพื่อความเหมาะสมของผูสะพาย ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำ

               อยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน 

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม ทำดวยสัก

               หลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 1-3/4 นิ้ว x 5/16 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 20 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

               เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

               แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 22 นิ้ว 

รุน  QPM-107

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 22 นิ้ว

 ตัวถังกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกันสามารถปรับเสียง

               หนากลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด ดานละไมนอยกวา 10 หลัก 

 ขอบกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความกวางของขอบกลองมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได 

               เพื่อความเหมาะสมของผูสะพาย ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำ

               อยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม ทำดวยสัก

               หลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 2 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 22 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

               แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

    BASS DRUM     BASS DRUM     BASS DRUM



เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 24 นิ้ว

รุน  QPM-106

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 24 นิ้ว

 ตัวถังกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

               มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกัน สามารถปรับเสียง

               หนากลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด ดานละไมนอยกวา 10 หลัก 

 ขอบกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความกวางของของกลองมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได เ

               พื่อความเหมาะสมของผูสะพาย 

ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำอยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม 

               ทำดวยสักหลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 

               2-1/4 นิ้ว x 1-3/4 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 24 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

               แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

 

เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 26 นิ้ว

รุน  QPM-105

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 26 นิ้ว

 ตัวถังกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

               มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกัน สามารถปรับเสียง

               หนากลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด ดานละไมนอยกวา 10 หลัก 

 ขอบกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความกวางของของกลองมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได เ

               พื่อความเหมาะสมของผูสะพาย 

ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำอยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม 

               ทำดวยสักหลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 

               2-1/4 นิ้ว x 1-3/4 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 26 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

               แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

 

เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 18 นิ้ว 

รุน  QPM-109

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 18 นิ้ว

 ตัวถังกลองจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกัน 

                สามารถปรับเสียงหนากลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด 

                ดานละ 8 -10 หลัก 

 ขอบกลองทำดวยไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                ขอบกลองมีความกวางมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได 

               เพื่อความเหมาะสมของผูสะพาย ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำ

               อยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม ทำดวยสัก

               หลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 1-1/2 นิ้ว x 1-3/16 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 18 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ เปนผาคลุม

               สำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

               ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

              แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

• มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

    BASS DRUM     BASS DRUM     BELLS

เครื่องดนตรี Bells (32 Keys) 

รุน  QGL-101  

คุณลักษณะทั่วไป

                 ชวงเสียง: c6-c8 2 Octaves

    คียทำจาก: Power Coated Aluminum

                 ความถี่เสียง: A=442HZ

คุณลักษณะเฉพาะ

 

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



เครื่องดนตรี กลองทิมทอม ชนิด 4 ใบ (Tim-Tom Quart)  

รุน  QPM-104

คุณลักษณะเฉพาะ

 เปนกลอง 1 ชุด มีขนาดและระดับเสียงตางกัน ตั้งแต 4 ระดับขึ้นไป ตัวกลอง จำนวน 4 ใบ 

 กลอง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว  สูง 9 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ

 กลอง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 นิ้ว สูง 9.5 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ

 กลอง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 นิ้ว สูง 11.5 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ

 กลอง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 13 นิ้ว สูง 12 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ

 ตัวถังกลองทำจากไม เมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 ขอบกลองทำจากอลูมิเนียม มีความกวางของขอบกลองไมนอยกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี 

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองทิมทอม สามารถปรับระดับได เพื่อความเหมาะสมของผูสะพาย 

ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำอยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลอง ทำดวยโลหะหรือไม  หัวทำดวยพลาสสติก 

 ผาคลุมกลองทิมทอม วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองทิมทอม ทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี กลองเล็กเดินแถว (Snare drum) 

รุน  QPM-101

คุณลักษณะเฉพาะ

 เปนกลองเล็กสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 14 นิ้ว

 ตัวถังกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany)

             มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกัน สามารถปรับเสียงหนากลองได 

ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด ดานละไมนอยกวา 10 หลัก 

 ขอบกลองมีทำจากโลหะ ความกวางของขอบกลองไมนอยกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองเล็กเดินแถว สามารถปรับระดับได 

             เพื่อความเหมาะสมของผูสะพาย 

             ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำอยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตี ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม ทำดวยไมอยางดี

 ผาคลุมกลองเล็กดินแถวขนาด 14 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม  ทนทานตอการใชงาน 

ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

    TOMS (Marching)     SNARE DRUM (Marching)

เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 24 นิ้ว

รุน  QPM-106

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 24 นิ้ว

 ตัวถังกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

               มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกัน สามารถปรับเสียง

               หนากลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด ดานละไมนอยกวา 10 หลัก 

 ขอบกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความกวางของของกลองมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได เ

               พื่อความเหมาะสมของผูสะพาย 

ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำอยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม 

               ทำดวยสักหลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 

               2-1/4 นิ้ว x 1-3/4 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 24 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

               แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

 

เครื่องดนตรี  กลองใหญเดินแถว ขนาด 26 นิ้ว

รุน  QPM-105

คุณลักษณะเฉพาะ

 กลองใหญสำหรับเดินแถว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 26 นิ้ว

 ตัวถังกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

               มีความหนาของชั้นไม 6 ชั้น

 มีหลักสำหรับยึดหนากลองทั้งสองดาน มีลักษณะเชื่อมกัน สามารถปรับเสียง

               หนากลองได ทำดวยอลูมิเนียมอัลลอยด ดานละไมนอยกวา 10 หลัก 

 ขอบกลองทำจากไมเมเปล (Maple) หรือไมมะฮอกกะนี (Mahogany) 

                มีความกวางของของกลองมากกวา 1 นิ้ว 

 หนังหนากลอง ทำดวยวัสดุหนังเทียมอยางดี เปนชนิดเดียวกันทั้ง 2 ดาน

 ชุดสะพาย (Holder) สำหรับจับยึดกลองใหญ สามารถปรับระดับได เ

               พื่อความเหมาะสมของผูสะพาย 

ทำจากวัสดุโลหะอยางดีบุดวยฟองน้ำอยางหนา มีน้ำหนักเบาทนทาน

มีอุปกรณ ดังนี้ 

 มีอุปกรณสำหรับปรับระดับเสียง และถอดประกอบกลองได 

 มีไมตีกลองใหญเดินแถว ตัวดามทำดวยไมอยางดี หัวไมทรงกลม 

               ทำดวยสักหลาดอยางดี เสนผานศูนยกลางหัวไมไมนอยกวา 

               2-1/4 นิ้ว x 1-3/4 นิ้ว 

 ผาคลุมกลองใหญเดินแถวขนาด 26 นิ้ว วัสดุเปนผาบุฟองน้ำ 

เปนผาคลุมสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตเดียวกับตัวกลอง 

 ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่งทำดวยโลหะชุบ หรือสแตนเลส หรือ อลูมิเนียม 

               แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ขาตั้งอยางนอยสามขา สามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

 



เครื่องดนตรี Timpani ขนาด: 20” 23” 26” 29” 32”
รุน  QTI-102

ยี่หอ                      The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

              ตัวกลองทำจากทองแดงผิวเรียบ หนาไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร

            ตัวถังกลองเคลือบแลคเกอรเงางาม

            ตัวถังกลองขึ้นรูปโคง

            ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และหมายเลขเคลื่องอยางชัดเจน
คุณลักษณะเฉพาะ

 เสนผาศูนยกลางกลอง ขนาด 20 นิ้ว

 เสนผาศูนยกลางกลอง ขนาด 23 นิ้ว

 เสนผาศูนยกลางกลอง ขนาด 26 นิ้ว

 เสนผาศูนยกลางกลอง ขนาด 29 นิ้ว

 เสนผาศูนยกลางกลอง ขนาด 32 นิ้ว

 มีขายึดเครื่อง

 แพดเดิล สามารถปรับน้ำหนักได

 พรอมที่ตั้งเสียง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี Bass Drum 40”

รุน  QC-101 

ยี่หอ                      The Band

คุณลักษณะทั่วไป

              ตัวถังกลองทำจากไม Brass Wood หรือไม Birch หนา 6 ชั้น
              ขอบกลองทำจากไมBrass Wood หรือ ไม Birch

              ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และเครื่องหมายเครื่องอยางชัดเจน

คุณลักษณะเฉพาะ

 มีหมุดยึดกลองจำนวนไมนอยกวา 12 ตัว

 มีที่ตั้งเสียงทุกจุด ตามตำแหนงของหมุดยึดกลอง

 ขนาดเสนผาศูนยกลางกลอง 40 นิ้ว

 ตัวกลองมีขนาด 40 x 18 นิ้ว

 ขอบกลองดานลางเสริมความแข็งแรงดวยวงแหวนอลูมิเนียม

 พรอมขาตั้งกลอง มีลอเลื่อนในตัว

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี Snare Drum(Concert)

รุน  QBMS-1062 

ยี่หอ                      The Band  

คุณลักษณะทั่วไป

             ตัวถังกลองทำจากไมMaple หรือ ไม Birch หนา 8 นิ้ว

             ขอบกลองทำจากโลหะ

             ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และหมายเลขเครื่องอยางชัดเจน                            

คุณลักษณะเฉพาะ

             มีหมุดยึดกลองจำนวน ไมนอยกวา 10 ตัว

             มีที่ตั้งเสียงทุกจุด ตามตำแหนงของหมุดยึดกลอง

             ตัวกลองมีขนาด 14 x 6.5 นิ้ว

             พรอมขาตั้ง  

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

    TIMPANI     BASS DRUM 40”     SNARE DRUM(Concert) 



    CHIME     VIBRAPHONE     MARIMBA    

เครื่องดนตรี ไซม(Chime)

รุน  QCH101/102

ยี่หอ                      The Band 

  
คุณลักษณะทั่วไป

             ทอเสียงทำจากทองเหลืองเคลือบแลคเกอรทอง

             ระดับเสียง: A=442Hz

           ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และเครื่องหมายเครื่องอยางชัดเจน                                      

คุณลักษณะเฉพาะ

           สามารถเลนเสียงได 1 ½ ชวงเสียง (C5 - G6)

           ทอเสียงมีเสียงดังกังวาน

           มีขายึดเครื่อง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี ไวบราโฟน (Vibraphone)

รุน  QVP-1000/QBCP-1137

ยี่หอ                      The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป
             ลูกระนาคทำจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอย

             ระดับเสียง A = 442 Hz

             ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และเครื่องหมายเครื่องอยางชัดเจน                                          
คุณลักษณะเฉพาะ

             สามารถเลนเสียงได 3 ชวงเสียง

             ลูกระนาคสามารถทำงานไดอยางคลองตัวมีเสียงดังกังวาน

             สามารถปรับระดับความสูงต่ำได

             มีขายึดเครื่อง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี มาริมบา (Marimba)

รุน  QMA-1000 / QMA52RW /52F 

  

คุณลักษณะทั่วไป
             ลูกระนาคทำจากวัสดุสังเคราะห

             ระดับเสียง A = 442Hz

             ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และเครื่องหมายเครื่องอยางชัดเจน                                                    
คุณลักษณะเฉพาะ

             สามารถเลนเสียงได 4 1/3 ชวงเสียง
             ลูกละนาคสามารถทำงานไดอยางคลองตัวมีเสียงดังกงัวาน

             สามารถปรับระดับความสูงต่ำได

             มีขายึดเครื่อง 

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



เครื่องดนตรี Glockenspiel

รุน  QBGL37S

ยี่หอ                      The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

 ลูกระนาคทำจากเหล็ก

              ระดับเสียง A = 442Hz

 ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และเครื่องหมายเครื่องอยางชัดเจน                                                                         
คุณลักษณะเฉพาะ

 สามารถเลนเสียงได 2 ½ ชวงเสียง

 ลูกระนาคสามารถทำงานไดอยางคลองตัวและเสียงกังวาน

 พรอมไมตี

 มีขายึดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

              การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

    XYLOPHONE     GLOCKENSPIEL

เครื่องดนตรี Xylophone

รุน  QXY-1000 / QXP44F

ยี่หอ                      The Band 

  

คุณลักษณะทั่วไป

 ลูกระนาคทำจากวัสดุสังเคราะห

 ระดับเสียง A = 442Hz

 ตัวเครื่องจะตองระบุยี่หอ รุน และเครื่องหมายเครื่องอยางชัดเจน                                              
คุณลักษณะเฉพาะ

 สามารถเลนเสียงได 3 ½ ชวงเสียง

 ลูกระนาคสามารถทำงานไดอยางคลองตัวและเสียงกังวาน

 ลูกระนาคกวางไมนอยกวา 35 มม. หนาไมนอยกวา 20 มม.

 สามารถปรับความสูงของของตัวเครื่องได

 พรอมไมตี

 มีขายึดเครื่อง

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

              การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



เครื่องดนตรี Doubel Bass

รุน  SBB-104

ยี่หอ                      The Band  

คุณลักษณะเฉพาะ

            เปนเครื่องดนตรีรุน In termediate หรือ professional ขึ้นไป
            ตัวเบสขนาดไมนอยกวา 4/4
            คุณภาพเสียงไดมาตรฐาน A = 440Hz
            ตัวเครื่องจำตองระบุยี่หอและหมายเลขอยางชัดเจน
            ไมแผนหนาทำจากไม spruce
              ไมแผนหลังทำจากไม maple
              สะพานนิ้วและหางปลา ทำจากไม Ebony
              สวนหัวทำจากไม Maple
              พรอมคันชัก ขนาดมาตรฐาน
              พรอมสายสำรองและยางสน
            พรอมยางรองกันลื่น
              พรอมกลองเคส สำหรับเดินทาง            
วิธีการผลิต 
 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต
 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรอง
             มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  
การรับรองคุณภาพ
 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน
 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี Cello

รุน  SCC-105

ยี่หอ                      The Band   

คุณลักษณะเฉพาะ
            เปนเครื่องดนตรีรุน In termediate หรือ professional ขึ้นไป
            ตัวเบสขนาดไมนอยกวา 4/4
            คุณภาพเสียงไดมาตรฐาน A = 440Hz
             ตัวเคร่ืองจำตองระบุย่ีหอและหมายเลขอยางชัดเจน
          ไมแผนหนาทำจากไม spruce
              ไมแผนหลังทำจากไม maple
              ลูกบิด ,สะพานนิ้ว ทำจากไม Ebony
              หางปลา ทำจากไม Ebony หรือ วัสดุสังเคราห
              พรอมตัวเรงสายแบบฝงในตัว
              ทาเคลือบเงาไม
              พรอมคันชัก ขนาดมาตรฐาน
              พรอมสายสำรองและสางสน
              พรอมยางรองกันลื่น
              พรอมกลองเคส สำหรับเดินทาง                             
วิธีการผลิต 
 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต
 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรอง
             มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  
การรับรองคุณภาพ
 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน
 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี VIola

รุน  SVA-105

ยี่หอ                      The Band   

คุณลักษณะเฉพาะ
            เปนเครื่องดนตรีรุน In termediate หรือ professional ขึ้นไป
            ตัววิโอลา ไมแผนหนาทำจากไม Spruce
            คุณภาพเสียงไดมาตรฐาน A = 440Hz
            ตัวเคร่ืองจำตองระบุย่ีหอและหมายเลขอยางชัดเจน
            ไมแผนหลังทำจากไมMaple
            ลูกบิด,สะพานนิ้ว ทำดวยไม Ebony
            หางปลาทำจากโลหะ หรือ Rosewood หรือ วัสดุสังเคราห
            พรอมตัวเรงสายแบบฝงในตัวไมนอยกวา 4 สาย
            ตัวเครื่องออกแบบตามลักษณะ แอนโตเนียร สตราดิวาเรียส 
            ขนาด 16 นิ้ว
            สวะพานนิ้วและรองคางเปนไม Ebony
            ทาเคลือบเงาไม
            พรอมคันชัก ขนาดมาตรฐาน
            พรอมสายสำรองและยางสน
            พรอมกลองเคส สำหรับเดินทาง
วิธีการผลิต 
 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต
 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรอง
             มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  
การรับรองคุณภาพ
 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน
 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

เครื่องดนตรี Violin
รุน  SV-108
ยี่หอ                      The Band  
คุณลักษณะทั่วไป
              เปนเครื่องดนตรีรุน In termediate หรือ professional ขึ้นไป
              ตัววิโอลา ไมแผนหนาทำจากไม Spruce
              คุณภาพเสียงไดมาตรฐาน A = 440Hz
              ตัวเคร่ืองจำตองระบุย่ีหอและหมายเลขอยางชัดเจน 
              ไมแผนหลังทำจากไมMaple
              ลูกบิด,สะพานนิ้ว ทำดวยไม Ebony
              หางปลาทำจากไม Ebony หรือ วัสดุสังเคราห
              พรอมตัวเรงสายแบบฝงในตัวไมนอยกวา 4 สาย
              ตัวไวโอลินออกแบบตามลักษณะแอนโตเนียร สตราดิวาเรียสขนาด4/4
              สะพานนิ้วและรองคางเปนไม Ebony
              ทาเคลือบเงาไม
              พรอมคันชัก ขนาดมาตรฐาน
              พรอมสายสำรองและยางสน
              พรอมกลองเคส สำหรับเดินทาง
วิธีการผลิต 
 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต
 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรอง
             มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  
การรับรองคุณภาพ
 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน
 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

    DOUBEL BASS     CELLO     VIOLA     VIOLIN



ชื่ออุปกรณ  ขาตั้งกลองใหญมารชชิ่ง                                                                     
คุณลักษณะเฉพาะ

 ขาสำหรับตัั้งกลองใหญมารชชิ่ง

 ทำจากโลหะชุบโครเมี่ยม หรือ สแตนเลส หรือ อลูมิเนียม

 มีความแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน

 สวนฐานขาตั้งมีจำนวน 3 ขาพรอมจุกยางกันลื่น สามารถยึดกลองไดแนนหนา

 แข็งแรงสามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

ชื่ออุปกรณ  ขาตั้งกลองสแนรมารชชิ่ง                                                                     
คุณลักษณะเฉพาะ

 ขาสำหรับตัั้งกลองสแนรมารชชิ่ง

 ทำจากโลหะชุบโครเมี่ยม หรือ สแตนเลส หรือ อลูมิเนียม

 มีความแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน

 สวนฐานขาตั้งมีจำนวน 3 ขาพรอมจุกยางกันลื่น สามารถยึดกลองไดแนนหนา

 แข็งแรงสามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

ชื่ออุปกรณ  ขาตั้งกลองทอมมารชชิ่ง (กลองทิมทอม)                                                                    
คุณลักษณะเฉพาะ

 ขาสำหรับตัั้งกลองทอมมารชชิ่ง (กลองทิมทอม) 

 ทำจากโลหะชุบโครเมี่ยม หรือ สแตนเลส หรือ อลูมิเนียม

 มีความแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน

 สวนฐานขาตั้งมีจำนวน 3 ขาพรอมจุกยางกันลื่น สามารถยึดกลองไดแนนหนา

 แข็งแรงสามารถปรับระดับได

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 

Stand Marching Snare DrumStand Marching Bass Drum Stand Marching Tom



กลองเคสสำหรับใสกลองทอมมารชชิ่ง ขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ

          ผลิตจากพลาสติกอยางดี มีความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน

              สำหรับใสกลองทอมมารชชิ่ง จำนวน 4 ใบ , 5 ใบ , 6 ใบ  / 1 ชุด

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



กลองเคสสำหรับใสกลองสแนรมารชชิ่ง 

          ผลิตจากพลาสติกอยางดี มีความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน

              สำหรับบรรจุกลองสแนรมารชชิ่ง ขนาดกวาง 14 นิ้ว สูง 12 นิ้ว

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



กลองเคสสำหรับใสกลองใหญมารชชิ่ง ขนาด 16 - 26

          ผลิตจากพลาสติกอยางดี มีความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน

              สำหรับบรรจุกลองกลองใหญมารชชิ่ง ขนาดกวาง 16 นิ้ว สูง 14 นิ้ว

              สำหรับบรรจุกลองกลองใหญมารชชิ่ง ขนาดกวาง 18 นิ้ว สูง 14 นิ้ว

              สำหรับบรรจุกลองกลองใหญมารชชิ่ง ขนาดกวาง 20 นิ้ว สูง 14 นิ้ว

              สำหรับบรรจุกลองกลองใหญมารชชิ่ง ขนาดกวาง 22 นิ้ว สูง 14 นิ้ว

              สำหรับบรรจุกลองกลองใหญมารชชิ่ง ขนาดกวาง 24 นิ้ว สูง 14 นิ้ว

              สำหรับบรรจุกลองกลองใหญมารชชิ่ง ขนาดกวาง 26 นิ้ว สูง 14 นิ้ว

วิธีการผลิต 

 เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต

 โรงงานผลิตสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001  

การรับรองคุณภาพ

 มีการรับประกันสินคา 1 ป และมีศูนยบริการที่ไดมาตรฐาน

 มีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจำหนายจากผูผลิตโดยตรง 



Marching Toms Case Marching Bass Drum CaseMarching Snare Drum Case






