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คาชี้แจง
ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. เครื่ องดนตรี ขอ้ ใดต่างจากพวก
1. ขลุ่ย
2. กรับ
3. ฉาบ
2. เครื่ องดนตรี สากลชนิดใดที่บรรเลงโดยการสี
1. กีตาร์
2. คลาริ เนต
3. ทรัมเปต
3. เครื่ องสายชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
1. เชลโล
2. ดับเบิลเบส
3. วิโอลา
4. กีตาร์ มีท้งั หมดกี่สาย
1. 4 สาย
2. 5 สาย
3. 6 สาย
5. ข้อใดเป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องลมไม้
1. ฟลุท
2. ทรัมเป็ ท
3. ไซโลโฟน
6. แซกโซโฟน เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทใด
1. เครื่ องสาย
2. เครื่ องลมไม้
3. เครื่ องตีกระทบ
7. เครื่ องสายชนิดใดที่มีระดับเสียงต่าที่สุด
1. ไวโอลิน
2. เชลโล
3. วิโอลา
8. เครื่ องดนตรี ใดปั จจุบนั นิยมใช้โลหะทา
1. ฟลุท
2. ขลุ่ย
3. เรคอร์เดอร์
9. ข้อใดเป็ นเครื่ องลมทองเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
1. ทรัมเป็ ท
2. คอริ เน็ท
3. ทูเบา
10. เครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องลมทองเหลืองชนิดใดที่มีระดับเสียงสู งสุด
1. ทูเบา
2. ทรอมโบน
3. คอริ เน็ท
11. วงปี่ พาทย์ใช้เครื่ องดนตรี ประเภทใด
1. เครื่ องตี
2. เครื่ องเป่ า
3. เครื่ องสี
12. วงปี่ พาทย์ชาตรี ใช้บรรเลงประกอบการแสดงใด
1. ละคร
2. ทาขวัญนาค
3. โขน
13. วงดนตรี ใดมีเครื่ องดนตรี 4 ชิ้น
1. วงสตริ งควอเต็ท
2. วงโยธวาทิต
3. วงดนตรี แจ็ส
14. ระนาด มีลกั ษณะนามว่าอย่างไร
1. อัน
2. เลา
3. ราง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

4. ฆ้อง
4. ไวโอลิน
4. ไวโอลิน
4. 7 สาย
4. คอริ เน็ท
4. เครื่ องลมทองเหลือง
4. ดับเบิลเบส
4. อังกะลุง
4. ทรอมโบน
4. ทรัมเป็ ท
4. เครื่ องดีด
4. มโนราห์
4. วงคอมโบ
4. ตัว
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15. ตะโพน มีลกั ษณะนามว่าอย่างไร
1. ลูก
2. ตัว
3. อัน
16. วงดนตรี ใดที่ใช้บรรเลงในการนาขบวนพาเหรด
1. วงคอมโบ
2. วงโยธวาทิต
3. วงออร์เคสตร้า
17. ตัวโน๊ตภาษาอังกฤษที่ใช้มีกี่ตวั
1. 5 ตัว
2. 6 ตัว
3. 7 ตัว
18. อักษรภาษาอังกฤษตัวใดที่ไม่ได้ใช้บนั ทึกเป็ นตัวโน๊ต
1. B
2. D
3. G
19. ข้อใดเป็ นเครื่ องดนตรี พ้นื เมือง
1. กลองแท็ก
2. กลองยาว
3. กลองแขก
20. กิ๋ง เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทใด
1. เครื่ องดนตรี ไทย
2. เครื่ องดนตรี พ้นื เมือง 3. เครื่ องดนตรี สากล
21. การขับร้อยเพลงสากลแตกต่างจากการร้องเพลงไทยอย่างไร
1. การฝึ กรู ปปาก
2. การฝึ กหายใจ
3. การระบายลม
22. บรรทัดโน๊ตดนตรี ไทย 1 บรรทัดมีกี่หอ้ งเพลง
1. 5 ห้องเพลง
2. 6 ห้องเพลง
3. 7 ห้องเพลง
23. เครื่ องหมายกุญแจฟา บอกให้ทราบว่าโน๊ตที่บนั ทึกมีระดับเสียงอย่างไร
1. สูง
2. ต่า
3. ปานกลาง
24. เครื่ องดนตรี ในข้อใดทาจากโลหะ
1. กิ๋ง
2. เมโลเดียน
3. อังกะลุง
25. กลองชนิดใดใช้ไม้ตีเฉพาะ
1. กลองยาว
2. กลองแขก
3. กลองทอมบา
26. เครื่ องดนตรี ใดไม่ได้ใช้ในวงปี่ พาทย์เครื่ องห้า
1. ตะโพน
2. ซอสามสาย
3. กลองทัด
27. เครื่ องดนตรี ใดไม่ได้ใช้ในวงขับไม้
1. บัณเฑาะว์
2. ซอสามสาย
3. กรับ
28. วงมโหรี ในสมัยอยุธยาประกอบด้วยเครื่ องดนตรี กี่ชิ้น
1. 6 ชิ้น
2. 7 ชิ้น
3. 8 ชิ้น
29. กลองชาตรี เรี ยกอีกอย่างว่าอะไร
1. กลองยาว
2. กลองแขก
3. กลองตุก๊
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4. เลา
4. วงปี่ พาทย์
4. 8 ตัว
4. J
4. กลองเบส
4. เครื่ องดนตรี บรรเลงทานอง
4. การออกเสียง
4. 8 ห้องเพลง
4. ปานกลาง-สูง
4. แทมบูรีน
4. กลองบองโก
4. ฆ้องวงใหญ่
4. ฉิ่ง
4. 10 ชิ้น
4. กลองทัด
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30. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของเครื่ องดนตรี ไทย
1. เครื่ องดีด
2. เครื่ องสี
3. เครื่ องสาย
4. เครื่ องเป่ า
31. งานประเภทใดที่ถือว่าเป็ นงานอวมงคล
1. งานแต่งงาน
2. งานบวช
3. งานศพ
4. งานขึ้นบ้านใหม่
32. ข้อใดเป็ นดนตรี ที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงของละครชาตรี
1. วงปี่ พาทย์ชาตรี
2. วงมโหรี
3. เพลงบรรเลงประกอบการขับร้อง
4. เพลงโอด
33. เหตุใดการแสดงของไทยจึงต้องมีดนตรี บรรเลงประกอบเสมอ
1. เพือ่ เอาฤกษ์ชยั
2. เพือ่ เป็ นการป่ าวประกาศ
3. เพือ่ เตรี ยมกาแสดง
4. เพือ่ แสดงสื่อ อารมณ์ตา่ ง ๆ ของตัวละคร
34. ข้อใดเป็ นดนตรี ที่ใช้ในงานอวมงคล
1. วงมโหรี
2. วงปี่ พาทย์ชาตรี
3. วงปี่ พาทย์มอญ
4. เพลงเชิด เพลงโอด
35. ข้อใดเป็ นเพลงไทยสากล
1. เพลงลาวดวงเดือน 2. เพลงค่าน้ านม
3. เพลงโบว์รักสีดา
4. เพลงรอยไถแปร
36. เพลงไทยประเภทใดที่ไม่ค่อยรักษากฏเกณฑ์ทางภาษา
1. เพลงไทยสากล
2. เพลงไทยเดิม
3. เพลงไทยลูกทุ่ง
4. เพลงสตริ ง
37. เพลงที่ฝึกร้องได้ง่ายที่สุดคือเพลงประเภทใด
1. เพลงไทยสากล
2. เพลงไทยเดิม
3. เพลงไทยลูกทุ่ง
4. เพลงสตริ ง
38. กลุ่มที่นิยมฟังเพลงสตริ งมักเป็ นกลุ่มคนประเภทใด
1. ไร้แก่นสารในชีวติ 2. จริ งจังกับชีวติ
3. มีความอดทนสูง
4. สุภาพอ่อนน้อม
39. เพลงประเภทใดปลูกฝังให้คนรักชาติ
1. เพลงไทยสากล
2. เพลงไทยเดิม
3. เพลงไทยลูกทุ่ง
4. เพลงปลุกใจ
40. บุคคลในข้อใดที่เป็ นศิลปิ นประเภทนักร้องที่โด่งดังในอดีต
1. ก้าน แก้วสุพรรณ
2. ราเชนทร์ เรื องเนตร
3. ชลธี ธารทอง
4. จักรพันธ์ ยมจินดา
41. ธานินทร์ อินทรเทพ เป็ นนักร้องที่ร้องเพลงประเภทใด
1. เพลงไทยสากล
2. เพลงไทยเดิม
3. เพลงไทยลูกทุ่ง
4. เพลงปลุกใจ
42. คนที่เป็ นศิลปิ นนักร้องในอดีตและปั จจุบนั มีความแตกต่างกันในด้านใดมากที่สุด
1. การฝึ กร้องเพลง
2. การไต่เต้าสู่นกั ร้อง 3. การใช้ความสามารถ 4. การแต่งกาย
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43. เพลงประเภทใดที่ทาให้ภาษาไทยเสื่อมวิบตั ิมากที่สุด
1. เพลงไทยสากล
2. เพลงลูกทุ่ง
3. เพลงสตริ ง
4. เพลงเพือ่ ชีวติ
44. เพลงไทยสากลแตกต่างจากเพลงไทยเดิมตรงไหน
1. จังหวะเร็วกว่า
2. เนื้อร้องสั้นกว่า
3. ขับร้องได้ไพเราะกว่า
4. ผูร้ ้องเสียงดีกว่า
45. ข้อใดไม่ใช่ขอ้ ควรปฏิบตั ิในการร้องเพลงไทยสากล
1. ร้องให้ตรงจังหวะ
2. ร้องให้เสียงสู งที่สุด
3. ร้องให้ตรงระดับเสี ยงตัวโน้ต
4. แบ่งวรรคตอนการหายใจให้ถูกต้อง
46. วิธีการนัง่ ร้องเพลงไทยให้เหมาะสมควรปฏิบตั ิอย่างไร
1. นัง่ คุกเข่า
2. นัง่ พับเพียบ
3. นัง่ ท่าเทพธิดา
4. นัง่ ตั้งเข่า
47. คาร้องของเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ งกล่าวถึงสิ่งใด
1. ชีวติ ที่บา้ นเกิด
2. ความรักที่สดใส
3. ความเป็ นอยูข่ องมนุษย์
4. ความสวยงามของธรรมชาติยามรุ่ งสาง
48. เพลงพื้นเมืองมีคุณค่าในข้อใดมากที่สุด
1. แสดงให้ชาวต่างชาติชม
2. แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละภาค
3. สร้างความเพลิดเพลินและความสามัคคีหลังการทางานของชาวชนบท
4. ทาให้หนุ่มสาวได้ขอ้ งเกี่ยวกันทาให้มีโอกาสแต่งงานเพิม่ ขึ้น
49. เพลงประเภทใดที่เลือนหายไปเร็วที่สุด
1. เพลงไทยสากล
2. เพลงลูกทุ่ง
3. เพลงสตริ ง
4. เพลงเพือ่ ชีวติ
50. ข้อใดเป็ นชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
1. เพลงหนักแผ่นดิน
2. เพลงสายฝน
3. เพลงลาวดวงเดือน
4. เพลงวิหคเหินลม
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โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
วิชา .....................................................................................................
ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก
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เลขประจาตัวนักเรียน
คาแนะนา























































ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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