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“เราจะทําเรื่องยากใหเขาใจงายดวยส่ิงเหลานี้”
• บทความเจาะลึกดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

• เว็บบอรดถามตอบปญหา 

• หนังสือคูมือทางดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ Hacking 

• หลักสูตรอบรมที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงโดยผูเชี่ยวชาญในราคาไมแพง

www.ez-admin.com 
ศูนยอบรมสําหรับผูตองการกาวสูอาชีพผูดูแลระบบ 

เครือขายคอมพิวเตอร โดยเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง 
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ศูนยอบรม ez-admin  
 
 
เปดอบรมหลักสูตรตางๆ สําหรับผูตองการกาวสูอาชีพผูดูแลระบบคอมพิวเตอร ดังนี้ 

หลักสูตร NETWORK & SECURITY 

1. กาวสูอาชีพผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร และพื้นฐานการ Hacking 

2. ติดตั้งและจัดการเครือขายคอมพิวเตอรขั้นสูง  

3. ติดตั้งระบบความปลอดภัยใหกับเครือขายคอมพิวเตอรดวย ISA Server 2006 , ForeFront และ Firewall  

4. ติดตั้ง จัดการ และดูแลความปลอดภัยให Mail Server ดวย Exchange Server, ISA Server และ 

ForeFront  

หลักสูตร WINDOWS SERVER 2008 & SECURITY  

1. ติดตั้ง Server และจัดการเครือขายคอมพิวเตอรดวย Windows Server 2008 (ระดับเริ่มตน)  

2. ติดตั้ง Server และจัดการเครือขายคอมพิวเตอรดวย Windows Server 2008 (ระดับกลาง)  

3. ติดตั้ง Server และจัดการเครือขายคอมพิวเตอรดวย Windows Server 2008 (ระดับสูง)  

4. การรักษาความปลอดภัยบน Windows Server 2008 และควบคุมสิทธิของ Users ดวย Group Policy 

หลักสูตร WINDOWS SERVER 2003 & SECURITY 

1. ติดตั้ง Server และจัดการเครือขายคอมพิวเตอรดวย Windows Server 2003 (ระดับเริ่มตน) 

2. ติดตั้ง Server และจัดการเครือขายคอมพิวเตอรดวย Windows Server 2003 (ระดับสูง) 

3. การรักษาความปลอดภัยบน Windows Server 2003 และควบคุมสิทธิของ Users ดวย Group Policy 

หลักสูตร HACKING & SECURITY 

1. มือใหมหัด Hack ใหรูทัน Hacker (ระดับเริ่มตน)  

2. มือใหมหัด Hack ใหรูทัน Hacker (ระดับกลาง)  

3. มือใหมหัด Hack ใหรูทัน Hacker (ระดับสูง)  

ติดตามดูรายละเอียดของแตละหลกัสตูรและบทความดีๆ ไดที ่www.ez‐admin.com 

ทุกหลักสูตรอบรม 5 วันเต็ม

หลักสูตรละ 5,500 บาทเทานั้น 

สมัครวันนี้ แถมฟรี 2 หลักสูตร 


