
 
จ
เนื

ส
ร่
  
0
1

ร่

 

ากการท่ีมีคว
นื้อหาด้านเทค

 เร
โล

 ห
โท

 แ
ท

สพธอ. จึงขอเ
วมกันเก่ียวกับ

 
09.30 - 10.00
0.00 - 12.00

วมพูดคุยกับ 
 ดร.วีร
 ผศ.ดร

 คุณปรั
 คุณพเิ
 คุณไพ

 
 
 
สามาร

หมา

ณ ห้อง 
ชั้น 2

ามกังวลบนโล
คโนโลยีมากขึน้
ราสามารถนําเ
ลกออนไลน์ ห
หากจะต้องนํา
ทษทางอาญาร
และในทางกลับ
ทรัพย์สินทางปั
ปิดบ้านและเ
บประเด็นเรื่อง

0 น. ล
0 น. ล้

 

ระศักดิ ์ โควสุร
ร.อรรยา สิงห์ส

รัชญา ไพโรจน
เศษ จียาศักดิ์ 
พบูลย์ อมรภิญ

  

รถตดิตอ่สํารอ

ายเหตุ : แต่งก

Open F
เปิด

“กฎหมายลิข

วันเสาร์ที
Open Foru

21 อาคารเดอ

ลกออนไลน์เกี
นกว่าเดิม  ปร
เนื้อหา ข้อมูล
หรือมีการโพสต
เนื้อหาหรือข้
รวมอยู่ด้วย  
บกัน  ผู้สร้างส
ปัญญาของตนไ
เรียนเชิญทุกท
งลิขสิทธ์ิบนโล

งทะเบียน  
้อมวงคุย หัวข้

รัตน ์  
สงบ  

น์กุลมณ ี
  

ญโญเกียรต ิ
 

องที่นั่งไดท้ี่ 02
www.e

          

กายตามสบาย

Forum: ICT 
ดบ้านเชิญผูส้น

ขสิทธิ์ฉบับให

ท่ี 22 สิงหาคม
m สํานักงานพ
อะไนน ์ทาวเว

ก่ียวกับกฎหม
ระเด็นซึ่งเป็นที
ล ข่าว ภาพ เสี
ต์และส่งผ่านท
อมูลดังกล่าวม

สรรค์งานที่โพ
ได้อย่างไร แล
ท่านเข้ามาร่ว
ลกออนไลน์  

ข้อ "กฎหมายลิ

เลขาธิการส
รองอธิการ
มหาวิทยาล
นิติกรชํานา
ผู้จัดการทั่ว
กรรมการผู้
 

2-123-1207 
etda.or.th ห ื

   

ย (Casual), ก

Law Center
นใจเข้าร่วมรบั

หม่: อะไรแชร์ไ

ม 2558 ตั้งแต
พัฒนาธุรกรรม
อร์ แกรนด ์อ

ายลิขสิทธ์ิฉบั
ที่กังวลกันอย่า
สียง ดนตรี ภา
ทาง social ne
มาใช้ต้องทําอ

พสต์หรือเผยแ
ะได้เพียงใด  
มกันหาคําตอ

ลิขสิทธิ์ฉบับให

สมาพันธ์สมาค
รบดฝี่ายวิชากา
ลัยกรุงเทพ  
าญการ สํานัก
วไป สมาคมกา
ผู้จัดการ บริษัท

ตอ่ 90742 (ค
รือ http://ict

      

กําหนดการอา

r, a membe
บฟังและพดูคยุ

ได้หรือไม่ได้บ

ต่เวลา 09.30
มทางอิเลก็ทร
าคารบี ถนนพ

บับใหม่  ซึ่งมีผ
างกว้างขวาง ไ
าพยนตร์ วิดีโอ
etwork ได้หรื
อย่างไร เพ่ือไม

แพร่บนโลกออ
 
อบเพื่อขจัดคว

หม่: อะไรแชร์ไ

คมภาพยนตร์
ารและอาจาร

กกฎหมาย กรม
ารค้าผู้ประกอ
ท ทีป่รึกษากฎ

คุณเพ็ญนภา) 
tlawcenter.e

 

าจมีการเปลี่ยน

er of ETDA 
ยหัวข้อ 

บนโลกออนไล

– 12.00 น.
รอนิกส์ (องคก์
พระรามเก้า ก

ผลบังคับใช้ 4
ได้แก่   
อ ฯลฯ ที่มีกา
รือไม่   
ม่ให้เป็นการล

อนไลน์  มีสิท ิ

วามกังวลดังก

์ได้หรือไม่ไดบ้

แห่งชาติ
ย์ประจําคณะ

มทรพัย์สินทา
อบธุรกจิบันเทิ
ฎหมาย ไพบูล

หรือ ictlawc
etda.or.th 

นแปลง 

 

ลน”์ 

การมหาชน)  
รุงเทพฯ 

4 สิงหาคม 25

รสร้างสรรค์ข้ึ

ล่วงละเมิดกฎ

ธิในการคุ้มคร

กล่าวและสร้า

บนโลกออนไลน

  
นติิศาสตร์  

งปัญญา  
ทิงไทย (TECA)
ลย์ จํากัด  

center@etda

558 นี้ ที่จะเน้

ข้ึนมาและโพส

ฎหมายลิขสิทธิ

รองป้องกันสิท

างความตระห

น์” 

) 

a.or.th 

น้นถึง

สต์บน

ธ์ิซึ่งมี

ทธิใน

หนักรู้

 



แ

 

แผนทีก่ารเดิน

หมา

นทาง 

ายเหตุ : แต่งก

          

กายตามสบาย

   

ย (Casual), ก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

กําหนดการอา

 

าจมีการเปลี่ยนนแปลง 

 


