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โปรแกรมพจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์ (ThaiSoftware Dictionary)
“โปรแกรมพจนานุกรมที่มีผใู ้ ช้งานมากที่สุด”
ด้วยชื่อเสี ยง และความตั้งใจของบริ ษทั ไทยซอฟท์แวร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด ที่มุ่งมัน่ พัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
ไม่หยุดนิ่ง จากทีมงานผูเ้ ชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ที่บุกเบิกวงการโปรแกรมพจนานุกรมจนเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไทยมานาน 10 ปี
ในชื่อที่คุน้ เคยกันดี เช่น ไทยดิก, ไทยซอฟท์ดิก, สอ เสถบุตรดิกชันนารี และพจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์ ... ทําให้มนั่ ใจว่าท่าน
จะได้รับโปรแกรมที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยคุณภาพ น่าเชื่อถือ มาตรฐานครบถ้วน
โปรแกรมพจนานุกรมแรก และโปรแกรมเดียวที่
{New} เพิ่มความเร็ วในการเรี ยกใช้งาน 50%
{New} สามารถค้นหาความหมายเพิ่มเติมของคําศัพท์ ผ่านเว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์ www.webster.com
{New} สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของคําศัพท์ ผ่านเว็บไซต์สารานุกรม Wikipedia ทั้งอังกฤษ และไทย
{New} เรี ยนรู้คาํ ศัพท์ และคําแปลอย่างง่ายโดยมีภาพ และเสี ยงประกอบกับโปรแกรมสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
(English@windows)
รวมคําศัพท์จากหนังสื อพจนานุกรมลิขสิ ทธิ์มากที่สุดถึง 33 เล่ม (รวม 5 ชุด)
ใช้งานง่าย เป็ นเอกลักษณ์เสมือนเปิ ดหนังสื อพจนานุกรม
ค้นหาคําศัพท์ได้อย่างรวดเร็ วทั้ง อังกฤษ – ไทย - อังกฤษ, ไทย - ไทย และ อังกฤษ - อังกฤษ ด้วยเทคนิคเฉพาะ
ออกเสี ยงคําศัพท์ (Talking Dictionary) ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องโดยเจ้าของภาษา เพียงใช้เมาส์ช้ ี
สะดวกในการค้นหาคําศัพท์กบั พจนานุกรมแบบย่อ (Mini Dictionary) และสามารถเปลี่ยนภาพหน้ากากได้เอง
แสดงภาพประกอบคําศัพท์ (Picture Dictionary) เช่น ตราประจําจังหวัด, ภาพปลาและสัตว์น้ าํ เป็ นต้น
แสดงเมนูคาํ สั่งได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
มีเสถียรภาพสูง ค้นหาได้ต่อเนื่องไม่เกิดข้อผิดพลาด (Error)
สามารถสร้างพจนานุกรมส่ วนตัวได้เอง
ใช้งานร่ วมกับโปรแกรมพจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์ทุกชุดได้เสมือนเล่มเดียวกัน
มีวดี ีโอสอนการใช้งานที่สาํ คัญ และคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
พัฒนาโดยทีมงานที่ได้รับการรับรองจาก Microsoft®
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ และเอกชนมากที่สุด
ได้รับรางวัลดีเด่นประเภท “โปรแกรมพจนานุกรม" มากที่สุด
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คุณประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากโปรแกรมพจนานุกรมฯ
ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
เพิ่มความมัน่ ใจในการใช้ภาษา
ประกันคุณภาพด้ วย...รางวัลดีเด่ น ทีไ่ ด้ รับ
รางวัลดีเด่นประเภทโปรแกรมพจนานุกรม ปี 2541 และในปี 2543 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
รางวัลดีเด่นประเภทโปรแกรมพจนานุกรมปี 2545 จาก CHIP MAGAZINE (โดยเปรี ยบเทียบคุณภาพพจนานุกรม)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Thailand ICT Awards 2004

รวบรวมพจนานุกรมลิขสิ ทธิ์มากทีส่ ุ ด...ไว้ ในชุดเดียว
พจนานุกรมทัว่ ไป
 สอ เสถบุตร (ไทย - อังกฤษ)
 สอ เสถบุตร (อังกฤษ - ไทย)
 เปลื้อง ณ นคร (ไทย - ไทย)
 อังกฤษ - อังกฤษ
 กริ ยา 3 ช่อง
 ครอสเวิร์ดเกม
 คําง่ายที่มกั ใช้ผดิ
 อักษรย่ออังกฤษ
 คําเหมือนอังกฤษ
 คําอ่านไทย
 ตัวอย่างประโยค

พจนานุกรมทัว่ ไป
 สํานวนอังกฤษ, สํานวนไทย
พจนานุกรมวิชาการ
 คอมพิวเตอร์
 ตารางธาตุ
 ภาพปลาและสัตว์น้ าํ ของไทย
พจนานุกรมคนไทยควรรู้
 ข้อมูลจังหวัด พร้อมคําขวัญ
แผนที่ ตราประจําจังหวัด
 นามสกุลพระราชทาน
 ราชาศัพท์
 ลักษณนาม

พจนานุกรมเบ็ดเตล็ด
 ข้อมูลประเทศ พร้อมรู ปธงชาติ
 รายชื่อผูผ้ ลิต, จําหน่ายซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์
 รายชื่อ Homepage
 หน่วยงานสําคัญ
พจนานุกรมธุรกิจ
 บริ หารงานบุคคล
 ศัพท์รถไฟฟ้ า (BTS)
 สิ นค้าไทยซอฟท์แวร์
พจนานุกรมส่ วนบุคคล
(เพิ่มคําศัพท์ส่วนตัวได้ไม่รู้จบ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริ ษทั ไทยซอฟท์แวร์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด ติดต่อ คุณสมศักดิ์ อมรสิ ทธิ วงศ์ โทรศัพท์ 02612-0511 เบอร์ต่อ 31 มือถือ 08-4130-5444 E-mail : somsak@thaisoftware.co.th Website : www.thaidictionary.in.th
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- ลูกค้ าอ้ างอิง องค์กรชั้นนําที่มีชื่อเสี ยงมากถึง 1,000 บริ ษทั ให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ คนไทย ไว้วางใจเลือกใช้
โปรแกรม ThaiSoftware Dictionary เป็ น Standard Software อาทิ
โรงเรี ยนสาธิตจุฬาฯ , โรงเรี ยนนานาชาติฮาร์โรว์, มหาวิทยาลัยชินวัตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สํานักงาน ป.ป.ส., ศูนย์พนั ธุกรรมวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน), บริ ษทั
หลักทรัพย์ภทั ร จํากัด, BNP PARIBAS BANK (Bangkok), ABN Amro Bank N.V.
บริ ษทั เชลล์แห่ งประเทศไทย จํากัด, บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน), บริ ษทั ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน),บริ ษทั
ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตเลียม จํากัด (มหาชน), บริ ษทั ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน), Unocal Thailand
บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด,โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ , Mitsubishi Electric Consumer Products
(Thailand) Co., Ltd., AIS, UBC, DHL Express (Thailand) Ltd., Johnson & Johnson (Thailand) Ltd., Nestle
Product (Thailand) Inc., Unilever Thai Holdings, Big C Supercenter Public Co., Ltd. และ ITV เป็ นต้น
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