เครื่องหมายการคาและตรา
รายชื่อคํานามที่ไดรับการอนุมัติ
รายชื่อตอไปนี้เปนรายชื่อคํานามที่ถูกตองสําหรับเครื่องหมายการคาแตละเครื่องหมายของ Intel
พรอมดวยคําแปลคํานามเหลานี้เปนภาษาไทย ควรใชคํานามเหลานี้ดังตอไปนี้ - อแด็ปเตอร EtherExpress™
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนตอไปนี้เปนของ Intel
Corporation หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ
Celeron®
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark
Celeron® D
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark
Celeron® M
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

ตรา
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
ตรา
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
ตรา
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา

Chips®
logo
mark
name
processor
trademark
EtherExpress™
adapter
board
card
Classic
Classic Adapter
LAN adapter
mark
name
Network Adapter
PRO
PRO LAN
PRO/10
PRO/100
PRO/100 Intelligent Server Adapter
PRO/100 S Management Adapter
PRO/100 Server Adapter
PRO/100 Smart Adapter
PRO/100+ Adapter
PRO/100+ Dual Port Server Adapter
PRO/100+ Management Adapter
PRO/100+ S Server Adapter
PRO/100+ Server Adapter
PROSet Utility
subsystem
trademark
ETOX™
flash memory
flash technology
mark
name
process technology

สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
อแด็ปเตอร
บอรด
การด
คลาสิค
อแด็ปเตอร คลาสิค
อแด็ปเตอร LAN
เครื่องหมาย
ชื่อ
อแด็ปเตอรสําหรับเครือขาย
PRO
PRO LAN
PRO/10
PRO/100
PRO/100 Intelligent Server Adapter
PRO/100 S Management Adapter
PRO/100 Server Adapter
PRO/100 Smart Adapter
PRO/100+ Adapter
PRO/100+ Dual Port Server Adapter
PRO/100+ Management Adapter
PRO/100+ S Server Adapter
PRO/100+ Server Adapter
PROSet Utility

ระบบยอย
เครื่องหมายการคา
หนวยความจําแฟลช
เทคโนโลยีแฟลช
เครื่องหมาย
ชื่อ
เทคโนโลยีกระบวนการ

technology
trademark
FlashFile™
chip
component
mark
memory
name
subsystem
trademark
i386™ & i486™ & Intel386™ & Intel486™
chip
CPU
embedded processor
mark
microprocessor
name
processor
trademark

เทคโนโลยี
เครื่องหมายการคา
ชิป
องคประกอบ
เครื่องหมาย
หนวยความจํา
ชื่อ
ระบบยอย
เครื่องหมายการคา
ชิป
CPU
โพรเซสเซอรแบบฝง
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา

i960®
chip
component
core
CPU
I/O processor
Low Power Processor
mark
microprocessor
name
processor
Superscalar Processor
trademark
Value Processor

ชิป
องคประกอบ
แกน
CPU

โพรเซสเซอรรับสงขอมูล
โพรเซสเซอรแบบพลังงานต่ํา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
โพรเซสเซอรซูเปอรสกาการ
เครื่องหมายการคา
โพรเซสเซอรแบบคุมคา

iCOMP®
formula
index
journal/report
mark
name
performance index
rating
trademark
InstantIP™
configuration
mark
name
setup
technology
trademark
Intel®
Approved nouns: any noun that is an
approved noun for any mark on this list,
e.g. Intel® processors, Intel® products,
Intel® services, etc.

สูตร
ดัชนี
บันทึก/รายงาน
เครื่องหมาย
ชื่อ
ดัชนี
การใหคะแนน
เครื่องหมายการคา
การกําหนดลักษณะจําเพาะ
เครื่องหมาย
ชื่อ
การตั้งคา
เทคโนโลยี
เครื่องหมายการคา
คํานามที่ไดรับการอนุมัต:ิ คํานามใด ๆ
ที่ไดรับการอนุมัติสําหรับเครื่องหมายใด ๆ
ในรายชื่อนี้ ตัวอยางเชน โพรเซสเซอรของ Intel®
ผลิตภัณฑของ Intel® บริการของ Intel® ฯลฯ

In addition, if "Intel" is used as first part of a
term that represents an Intel product,
service or program (like Intel®
motherboard, Intel® architecture, Intel®
Internet Provider Program, Intel® Online
Services, etc.) the ® symbol is also used.

นอกจากนี้ ถาคําวา "Intel"
อยูในสวนแรกของคําที่เปนตัวแทนของผลิตภัณฑ
บริการหรือโปรแกรมของ Intel (อยางเชน
แผงวงจรหลักของ Intel® สถาปตยกรรมของ Intel®
โปรแกรมผูใหบริการอินเตอรเน็ตของ Intel®
บริการออนไลนของ Intel® ฯลฯ)
จะมีการใชสัญลักษณ ® ดวย

Note: the only time the ® symbol is not
necessary after Intel is when Intel is used
to refer to the company itself in text
references.

หมายเหตุ: กรณีเดียวที่ไมจําเปนตองใชสัญลักษณ ®
ตอทาย Intel คือเมื่อ Intel
หมายถึงตัวบริษัทเองในขอความอางอิง

Intel740™
chip
drivers
graphics accelerator
graphics accelerator chip
graphics chip
graphics controller
mark
name
trademark
IntelDX2™
chip
mark
microprocessor
name
processor
trademark
IntelDX4™
chip
mark
microprocessor
name
processor
trademark
IntelSX2™
chip
mark
microprocessor
name
processor
trademark
Intel® Centrino®
brand

ชิป
ไดรเวอร
การดเรงความเร็วการแสดงผลกราฟก
ชิปของการดเรงความเร็วการแสดงผลกราฟก
ชิปการแสดงผลกราฟก
คอนโทรลเลอรการแสดงผลกราฟก
เครื่องหมาย
ชื่อ
เครื่องหมายการคา
ชิป
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
ชิป
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
ชิป
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
ตรา

logo
mark
mobile technology
Mobile Technology Test Utility
Mobile Technology Zone
name
trademark
Intel® Dialogic®
application
architecture
board
building blocks
coders
Combined Media Board
Conferencing Board
Configuration Manager
Continuous Speech Processing
diagnostics
Digital Telephony Interface (DTI) Board

DM/V-A Multifunction Series
Fax Board
firmware
H100
H110
hardware
IP Board
IP Media Server
JCT Shared Resource Series
Line-Tapping Board
Media Gateway
Media Processing Board
multi-chassis

สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
เทคโนโลยีเคลื่อนที่
ยูทิลิตี้ทดสอบเทคโนโลยีเคลื่อนท
โซนเทคโนโลยีเคลื่อนที่
ชื่อ
เครื่องหมายการคา
โปรแกรมประยุกต
สถาปตยกรรม
บอรด
กลุมการสราง
ตัวเขารหัส
บอรดสื่อผสมผสาน
บอรดเพื่อการประชุม
ตัวจัดการการปรับเปลี่ยน
การประมวลผลเสียงตอเนื่อง
การวินิจฉัย
บอรดอินเทอรเฟซการสงสัญญาณเสียงระยะไ
กลแบบดิจิทัล (DTI)
ชุดเอนกประสงค DM/V-A
บอรดโทรสาร
เฟรมแวร
H100
H110
ฮารดแวร
บอรด IP
เซิรฟเวอรสื่อจัดเก็บขอมูล IP
ชุดทรัพยากรรวม JCT
บอรดพวงสาย
ประตูสื่อสารสื่อจัดเก็บขอมูล
บอรดประมวลผลสื่อ
กลองตอหลายอุปกรณ

Network Interface
PBX Integration Board
platform
processing
product
server software
Single Media Board
software
Speech Board
Speech Platform Software
speech processing
SS7 Board
Station Interface Board
Switching Board
System Release
System Release Software
technology
telephony
Telephony Platform
tool
transcoders
Voice Board
Intel Inside®
brand
logo
mark
name
Online Network
program
Showcase logo
symbol
trademark

ตัวตอประสานเครือขาย
บอรดรวม PBX
ฐานปฏิบัติการ
การประมวลผล
ผลิตภัณฑ
ซอฟทแวรสําหรับเซิรฟเวอร
บอรดสื่อทางเดียว
ซอฟทแวร
บอรดสนทนา
ซอฟทแวรฐานปฏิบัติการเสียง
การประมวลผลเสียง
บอรด SS7
บอรดอินเทอรเฟซสถานี
บอรดสลับสาย
การเผยแพรระบบ
ซอฟทแวรเผยแพรระบบ
เทคโนโลยี
การสงสัญญาณเสียงระยะไกล
ฐานปฏิบัติการการโทรศัพท
เครื่องมือ
ตัวเขารหัสระหวางกัน
บอรดเสียง
ตรา
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ชื่อ
เครือขายออนไลน
โปรแกรม
สัญลักษณการคาเพื่อการแสดงสินคา
สัญลักษณ
เครื่องหมายการคา

Intel NetBurst®
mark
microarchitecture
name
trademark
Intel NetMerge®
application
brand
Call Information Manager
Call Manager
Call Monitoring Manager
Call Processing Software
Call Routing Manager
CSTA Switch Simulator
CT Application Development
Environment
Enhanced SDK
Gateway
mark
Media Communications Carrier
Software
server software
software
technology
trademark
Intel NetStructure®
350 Watt Hot Swap DC Power Supply

3G Blade
3G Board
Access Manager
Adaptive Computing Accelerator Board
Air Management Blade
appliance

เครื่องหมาย
สถาปตยกรรมขนาดเล็ก
ชื่อ
เครื่องหมายการคา
โปรแกรมประยุกต
ตรา
ซอฺฟทแวรจัดการขอมูลการสื่อสาร
ตัวจัดการการโทร
ตัวจัดการดูแลการโทร
ซอฟทแวรประมวลผลการโทร
ซอฺฟทแวร จัดการการสื่อสารเชื่อมโยง
ตัวจําลองการสวิตช CSTA
ชุดชวยพัฒนาโปรแกรม CT
สําหรับระบบโทรคมนาคม
SDK ขยายประสิทธิภาพ
ประตูสื่อสาร
เครื่องหมาย
ซอฟทแวรตัวขนสงการสื่อสารสื่อ
ซอฟทแวรสําหรับเซิรฟเวอร
ซอฟทแวร
เทคโนโลยี
เครื่องหมายการคา
แหลงจายไฟกระแสตรงแบบ Hot Swap 350
วัตต
3G Blade
บอรด 3G
ตัวจัดการการเขาถึงขอมูล
บอรดการดเรงความเร็วการคํานวณประยุกต
เบลดการจัดการอากาศหมุนเวียน
เครื่องมืออุปกรณ

Application Shaper
backplane
Backplane Spare
Blade
Board
Board Reference Design
Cache Appliance
Certificate Authority
Certificate Authority Pro
Chassis Management Module
Combined Media Board
Commerce Switch System
Communication Board
Communications Building Blocks
Compute Processor Board
Content Accelerator
Data Center Products
Digital Signaling Converters (DSC)
Digital Signaling Converter (DSC)
Software
Digital Telephony Interface Board
e-Commerce Accelerator
e-Commerce Director
e-Commerce products
e-Commerce Switch
family
Fan Tray
Fan Tray Spare
Fax Board
General Purpose Packet Switched
Platform
Gigabit Ethernet Switch
High-Performance Processor Board
High-Performance Single Board
Computer

ตัวจัดรูปรางโปรแกรมประยุกต
แผงแบคเพลน
อะไหลแผงเดินสาย
Blade
บอรด
แผงวงจรอางอิง
เครื่องมืออุปกรณแคช
สิทธิ์ในการใหใบรับรอง
สิทธิ์ในการใหใบรับรอง Pro
โมดูลการจัดการโครงเครื่อง
บอรดสื่อผสมผสาน
ระบบสวิทชการพาณิชย
บอรดสื่อสาร
บล็อคสรางการสื่อสาร
แผงวงจรโพรเซสเซอรเพื่อการคํานวณ
การดเรงความเร็วเนื้อความ
ผลิตภัณฑศูนยขอมูล
ตัวแปลงสัญญาณดิจิทัล (DSC)
ซอฟทแวรตัวแปลงสัญญาณดิจิทัล (DSC)
บอรดตัวตอประสานการโทรศัพทดิจิตอล
การดเรงความเร็วการพาณิชย
ตัวอํานวยการการพาณิชย
ผลิตภัณฑ
สวิทชการพาณิชย
ตระกูล
ถาดพัดลม
กรอบถาดพัดลม
บอรดโทรสาร
ฐานปฏิบัติการเพื่อการสลับแพคเกจตามจุดปร
ะสงคทั่วไป
สวิทชอีเทอรเน็ตขนาดกิกะบิต
คอมพิวเตอรบอรดเดี่ยวสมรรถนะสูง
บอรดโพรเซสเซอรสมรรถนะสูง

High-Performance System Master
Processor Board
Host Media Processing Software
Hosting Appliance
hub
I/O Mezzanine Expansion Card
IDE Carrier
IP Board
IP Media Gateway
Line-Tapping Board
Management Appliance
module
Multi-Site Traffic Director
PBX Digital Gateway
PBX-IP Media Gateway
PCI Network Processor Board
platform
Policy Manager
Power Entry Module
Power Midplane
product
Rear Panel Transition Board
Redundant System Slot Packet
Switched Platform
reference design
Reporting Tool
router
Routing Switch
Server Platform
Shelf
Signaling Gateway
Signaling Interface Units (SIU)
Single Board Computer

บอรดโพรเซสเซอรหลักสําหรับระบบสมรรถนะ
สูง
ซอฟทแวรประมวลผลสื่อแมขาย
เครื่องมืออุปกรณแมขาย
ฮับ
การดวงจรขยายเสริมการรับสงขอมูล
ตัวขนสง IDE
บอรด IP
ประตูสื่อสารสื่อ IP
บอรดรวมสาย
เครื่องมืออุปกรณการจัดการ
โมดูล
ตัวอํานวยการการไหลของขอมูลหลายไซต
ประตูสื่อสารดิจิทัล PBX
ประตูสื่อสารสื่อ PBX-IP
บอรดโพรเซสเซอรเครือขาย PCI
ฐานปฏิบัติการ
ตัวจัดการนโยบาย
โมดูลการปอนพลังงาน
สวนกลางแหลงจายพลังงาน
ผลิตภัณฑ
บอรดเปลี่ยนผานแผงดานหลัง
ฐานปฏิบัติการเพื่อการสลับแพคเกจแบบสล็อต
ในระบบซอน
การออกแบบอางอิง
เครื่องมือรายงาน
อุปกรณเชื่อมโยง
สวิทชอุปกรณเชื่อมโยง
ฐานปฏิบัติการเซิรฟเวอร
ชั้น
เกตเวยเพื่อการสงสัญญาณ
ชุดอินเตอรเฟซเพื่อการสงสัญญาณ (SIU)
คอมพิวเตอรบอรดเดี่ยว

Singular Digital Signaling Converters
Singular Signaling Interface Unit

Solutions
SS7 Board
SS7 Compact PCI Board
SS7 ISA Board
SS7 Protocols
SS7 Server
SS7 Signaling Gateway
SS7 Solutions
SS7/SIGTRAN Signaling Gateway
Stackable Switch
Standalone Switch
Station Interface Board
Storefront Appliance
switch
technology
Traffic Director
Traffic Management Equipment
Traffic Shaper
Value Board Reference Design
Voice Board
VPN Client
VPN Client Deployment Tool
VPN Firmware
VPN Gateway
VPN Gateway Family
VPN Management Suite
VPN Manager
Web Hosting Appliance
XML Accelerator
XML Director

การสงสัญญาณดิจิทัลแบบซิงกูลาร ตัวแปลง
ชุดอินเตอรเฟซเพื่อการสงสัญญาณแบบซิงกูล
าร
ชุดแกไขปญหา
แผงวงจร SS7
แผงวงจร SS7แบบ Compact PCI
แผงวงจร SS7แบบ ISA
โปรโตคอล SS7
เซิรฟเวอร SS7
เกตเวยเพื่อการสงสัญญาณ SS7
ชุดแกไขปญหา SS7
เกตเวยเพื่อการสงสัญญาณ SS7/SIGTRAN
สวิทชเรียงซอน
สวิทชเอกเทศ
บอรดตัวตอประสานสถานี
เครื่องมืออุปกรณหนาราน
สวิทช
เทคโนโลยี
ตัวอํานวยการการไหลของขอมูล
เครื่องมือจัดการการไหลของขอมูล
ตัวจัดรูปรางการไหลของขอมูล
การออกแบบอางอิงบอรดเพิ่มมูลคา
บอรดเสียง
ลูกขาย VPN
เครื่องมือกระจายลูกขาย VPN
เฟรมแวร VPN
ประตูสื่อสาร VPN
ตระกูลประตูสื่อสาร VPN
ชุดการจัดการ VPN
ตัวจัดการ VPN
เครื่องมืออุปกรณแมขายเว็บ
การดเรงความเร็ว XML
ตัวอํานวยการ XML

Intel® SingleDriver™
mark
name
technology
trademark
Intel SpeedStep®
mark
name
technology
trademark
Intel StrataFlash®
chip
component
Embedded Memory
High Density Memory
mark
memory
Multi-bit Memory Devices
name
subsystem
Synchronous Memory
technology
trademark
wireless memory
Wireless Memory System
Intel® Wireless MMX™
brand
execution unit
instructions
mark
module
name

เครื่องหมาย
ชื่อ
เทคโนโลยี
เครื่องหมายการคา
เครื่องหมาย
ชื่อ
เทคโนโลยี
เครื่องหมายการคา
ชิป
องคประกอบ
หนวยความจําที่ฝงอยู
หนวยความจําที่มีความหนาแนนสูง
เครื่องหมาย
หนวยความจํา
อุปกรณหนวยความจําหลายบิท
ชื่อ
ระบบยอย
หนวยความจําที่ใชเทคโนโลยีซิงโครไนส
เทคโนโลยี
เครื่องหมายการคา
หนวยความจําสําหรับอุปกรณไรสาย
ระบบหนวยความจําไรสาย
ตรา
ชุดกระทําการ
คําแนะนํา
เครื่องหมาย
โมดูล
ชื่อ

technology
trademark
Intel® Wireless MMX™ 2
brand
execution unit
instructions
mark
module
name
technology
trademark
Intel® Xeon™
brand
chip
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark
When referring to Pentium® II Xeon™,
Pentium® III Xeon™ and Intel® Xeon™
collectively, use one of the following nouns
only:
microprocessor family
microprocessor line
processor family
processor line
Intel XScale®
brand
core
mark
microarchitecture

เทคโนโลยี
เครื่องหมายการคา
ตรา
ชุดกระทําการ
คําแนะนํา
เครื่องหมาย
โมดูล
ชื่อ
เทคโนโลยี
เครื่องหมายการคา
ตรา
ชิป
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
ใชคํานามตอไปนี้คําใดคําหนึ่งเทานั้น
เมื่อกลาวโดยรวมถึง Pentium® II Xeon™,
Pentium® III Xeon™ และ Intel® Xeon™
ตระกูลของไมโครโพรเซสเซอร
ประเภทของไมโครโพรเซสเซอร
ตระกูลของโพรเซสเซอร
ประเภทของโพรเซสเซอร
ตรา
แกน
เครื่องหมาย
สถาปตยกรรมขนาดเล็ก

name
technology
trademark
XDB Simulator for PXA250
IPLink™
product
telephone platform
Itanium®
architecture
assembler
brand
compiler
instructions
logo
mark
microprocessor
name
processor
Solutions Alliance
trademark
Itanium®-based
application
component
computer
developer
driver
hardware
operating system
platform
server
Solutions
system

ชื่อ
เทคโนโลยี
เครื่องหมายการคา
ตัวจําลอง XDB สําหรับ PXA250
ผลิตภัณฑ
ฐานปฏิบัติการโทรศัพท
สถาปตยกรรม
โปรแกรมแปลภาษาแอสเซ็มบลี
ตรา
โปรแกรมแปลภาษาเครื่อง
คําสั่ง
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
พันธมิตรดานโซลูชัน
เครื่องหมายการคา
โปรแกรมประยุกต
องคประกอบ
คอมพิวเตอร
นักพัฒนาซอฟทแวร
ไดรเวอร
ฮารดแวร
ระบบปฏิบัติการ
ฐานปฏิบัติการ
เซิรฟเวอร
ชุดแกไขปญหา
ระบบ

workstation
Itanium® 2
brand
compiler
instructions
logo
mark
microarchitecture
microprocessor
name
processor
trademark
Itanium® 2-based
application
component
computer
developer
driver
hardware
operating system
platform
server
Solutions
system
workstation

สถานีงาน
ตรา
โปรแกรมแปลภาษาเครื่อง
คําสั่ง
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
สถาปตยกรรมขนาดเล็ก
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
โปรแกรมประยุกต
องคประกอบ
คอมพิวเตอร
นักพัฒนาซอฟทแวร
ไดรเวอร
ฮารดแวร
ระบบปฏิบัติการ
ฐานปฏิบัติการ
เซิรฟเวอร
ชุดแกไขปญหา
ระบบ
สถานีงาน

MCS®
(48, 51, 52, 96, 151, 152, 251, 296 are
model numbers)
controller
Development Tool
Evaluation Kits
hardware
mark
microcontroller
name
tools
trademark

(48, 51, 52, 96, 151, 152, 251, 296
คือหมายเลขรุน)
คอนโทรลเลอร
เครื่องมือเพื่อการพัฒนา
ชุดประเมินผล
ฮารดแวร
เครื่องหมาย
ไมโครคอนโทรลเลอร
ชื่อ
เครื่องมือ
เครื่องหมายการคา

MMX™
brand
instructions
logo
mark
Media Enhancement Technology
name
technology
trademark
Mobile Intel® Pentium® III Processor – M

ตรา
คําสั่ง
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
เทคโนโลยี
ชื่อ
เทคโนโลยี
เครื่องหมายการคา
โปรเซสเซอร Intel® Pentium® III - M

The name Mobile Intel® Pentium® III
Processor - M should always be used in its
complete form and since this trademark
incorporates the noun "Processor - M" no
additional nouns are required with this
mark.

ชื่อ โปรเซสเซอร Intel® Pentium® III - M
ควรจะนําไปใชอยางครบถวนทั้งประโยค
และดวยเหตุที่เครื่องหมายการคานี้ประกอบดวยคําน
าม "Processor - M"
จึงไมจําเปนตองมีคํานามเพิ่มเติมในเครื่องหมายนี้

Additional nouns that can be used
following this product name are: brand,
label, logo, mark and name, such as
Mobile Intel® Pentium® III Processor - M
logo.

คํานามเพิ่มเติมที่สามารถนํามาใชกับชื่อผลิตภัณฑนี้
ไดแก: ตรา ฉลาก สัญลักษณการคา เครื่องหมาย
และชื่อ เชน สัญลักษณการคา โปรเซสเซอร Intel®
Pentium® III - M

The " - M" designation is only for use with
this processor and is not for use with any

ตัวอักษร " - M"

other processor name or designation.

ที่กําหนดไวนี้จะใชกับโปรเซสเซอรนี้เทานั้น
และจะไมนําไปใชกับชื่อโพรเซสเซอรหรือตัวอักษรอื่น
ๆ ที่กําหนดไว

The use of a capital "P" in the word
Processor is specific to this name only.

การใชตัวอักษรพิมพใหญ "P" ในคําวา Processor
ใชเฉพาะกับชื่อนี้เทานั้น

Mobile Intel® Pentium® 4 Processor – M

โปรเซสเซอร Intel® Pentium® 4 - M

The name Mobile Intel® Pentium® 4
Processor - M should always be used in its
complete form and since this trademark
incorporates the noun "Processor - M" no
additional nouns are required with this
mark.

ชื่อ โปรเซสเซอร Intel® Pentium® 4 - M
ควรจะนําไปใชอยางครบถวนทั้งประโยค
และดวยเหตุที่เครื่องหมายการคานี้ประกอบดวยคําน
าม "Processor - M"
จึงไมจําเปนตองมีคํานามเพิ่มเติมในเครื่องหมายนี้

Additional nouns that can be used
following this product name are: brand,
label, logo, mark and name, such as
Mobile Intel® Pentium® 4 Processor - M
logo.

คํานามเพิ่มเติมที่สามารถนํามาใชกับชื่อผลิตภัณฑนี้
ไดแก: ตรา ฉลาก สัญลักษณการคา เครื่องหมาย
และชื่อ เชน สัญลักษณการคา โปรเซสเซอร Intel®
Pentium® 4 - M

The " - M" designation is only for use with
this processor and is not for use with any
other processor name or designation.

ตัวอักษร " - M"
ที่กําหนดไวนี้จะใชกับโปรเซสเซอรนี้เทานั้น
และจะไมนําไปใชกับชื่อโพรเซสเซอรหรือตัวอักษรอื่น
ๆ ที่กําหนดไว

The use of a capital "P" in the word
Processor is specific to this name only.

การใชตัวอักษรพิมพใหญ "P" ในคําวา Processor
ใชเฉพาะกับชื่อนี้เทานั้น

OverDrive®
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
socket
trademark
Voltage Regulator Module (VRM)

ตรา
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เบาเสียบ
เครื่องหมายการคา
โมดูลตัดแรงดันกระแสไฟฟา

Paragon®
computer
mark
name
supercomputer
system
trademark
PDCharm™
brand
chip
mark
name
trademark
Pentium®
brand
chip
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark
Pentium® II
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark
Pentium® II Xeon™
brand
logo

คอมพิวเตอร
เครื่องหมาย
ชื่อ
ซูเปอรคอมพิวเตอร
ระบบ
เครื่องหมายการคา
ตรา
ชิป
เครื่องหมาย
ชื่อ
เครื่องหมายการคา
ตรา
ชิป
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
ตรา
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
ตรา
สัญลักษณการคา

mark
microprocessor
name
processor
trademark
Pentium® III
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark
Pentium® III Xeon™
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark
Pentium® 4
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark
Pentium® 4 processor Extreme Edition
brand
logo

เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
ตรา
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
ตรา
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
ตรา
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
โพรเซสเซอร Pentium® 4 Extreme Edition

ตรา
สัญลักษณการคา

mark
name
Pentium® 4 processor Extreme Edition
supporting Hyper-Threading Technology
The name “Pentium® 4 processor Extreme
Edition supporting Hyper-Threading
Technology” should always be used in its
complete form and since this trademark
incorporates the noun "processor" no
additional nouns are approved after
"Pentium 4”. In addition, no additional
nouns are approved after Hyper-Threading
Technology, so the name will be used as
Pentium® 4 processor Extreme Edition
supporting Hyper-Threading Technology

Pentium® 4 processor supporting HyperThreading Technology
No additional nouns are approved after
Hyper-Threading Technology, so the name
will be used as Pentium® 4 processor
supporting Hyper-Threading Technology

Pentium® 4 Processor with HT Technology
brand
logo
mark
name
Pentium® 4 Processor with HT Technology
Extreme Edition
brand
logo
mark
name

เครื่องหมาย
ชื่อ
โพรเซสเซอร Pentium® 4 Extreme Edition
ที่สนับสนุนเทคโนโลยี Hyper-Threading

คําวาโพรเซสเซอร Pentium® 4 Extreme Edition
ที่สนับสนุนเทคโนโลยี Hyper-Threading
ควรนําไปใชอยางครบถวนทั้งหมดเสมอ
และเนื่องจากเครื่องหมายการคานี้มีคํานาม
“โพรเซสเซอร” รวมอยู
จึงไมมีการอนุมัติคํานามเพิ่มเติมหลังคําวา “Pentium
4” นอกจากนี้
ไมมีการอนุมัติคํานามเพิ่มเติมหลังคําวาเทคโนโลยี
Hyper-Threading ดังนั้น ชื่อนี้จะใชในลักษณะ
โพรเซสเซอร Pentium® 4 Extreme Edition
ที่สนับสนุนเทคโนโลยี Hyper-Threading
โพรเซสเซอร Pentium® 4 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี
Hyper-Threading

ไมมีการอนุมัติคํานามเพิ่มเติมหลังคําวาเทคโนโลยี
Hyper-Threading ดังนั้น ชื่อนี้จะใชในลักษณะ
โพรเซสเซอร Pentium® 4 ที่สนับสนุนเทคโนโลยี
Hyper-Threading
โปรเซสเซอร Pentium® 4 พรอมเทคโนโลยี HT

ตรา
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ชื่อ
โปรเซสเซอร Pentium® 4 พรอมเทคโนโลยี HT
Extreme Edition

ตรา
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ชื่อ

Pentium® D
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark
Pentium® M
brand
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark
Pentium® OverDrive®
brand
logo
mark
name
processor
trademark
Pentium® Pro
brand
chip
logo
mark
microprocessor
name
processor
trademark

ตรา
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
ตรา
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
ตรา
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา
ตรา
ชิป
สัญลักษณการคา
เครื่องหมาย
ไมโครโพรเซสเซอร
ชื่อ
โพรเซสเซอร
เครื่องหมายการคา

The Journey InsideSM
Educational Program
mark
name
program
service mark
VTune™
analyzer
Analyzer Update
Coach
Enterprise Analyzer
environment
mark
name
Performance Analyzer
Performance Analyzer Driver Kit
Performance Enhancement
Environment
Performance Environment
Performance Tools
tools
trademark
Xircom®
Adapter
Creditcard Mobile Adapter
RealPort™ Mobile Adapter
RealPort2™ Modular Mobile Adapter
Wireless LAN Module

โปรแกรมการศึกษา
เครื่องหมาย
ชื่อ
โปรแกรม
เครื่องหมายบริการ
ตัววิเคราะห
อัปเดตตัววิเคราะห
ตัวฝกสอน
Enterprise Analyzer
สภาพแวดลอม
เครื่องหมาย
ชื่อ
ตัววิเคราะหสมรรถนะ
ชุดไดรเวอรเพื่อการวิเคราะหสมรรถนะ
สภาพแวดลอมการยกระดับสมรรถนะ
สภาพแวดลอมสมรรถนะ
เครื่องมือดานสมรรถนะ
เครื่องมือ
เครื่องหมายการคา
อแด็ปเตอร
Creditcard Mobile Adapter
RealPort™ Mobile Adapter
RealPort2™ Modular Mobile Adapter

โมดูล LAN ไรสาย

* ชื่อและตราอื่นๆ อาจไดรับการอางวาเปนกรรมสิทธิ์ของผูอื่น
ลิขสิทธิ์ © 2005 Intel Corporation – ปรับปรุงลาสุด: 6/2005

