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Jirasatthumb, Norachit and Jearviriyaboonya, Jakkrich (2022) The Study of Competition  
of Cultivated Bana Producers in Isaan Region: The Case of Sangkon District, 
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  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) [TCI 2] 
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ผู้ดำเนินรายการประจำเดือน “Econ Talk” จัดโดยความร่วมมือระหว่าง Esan-Biz และ คณะ 
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คอลัมนิสต์ ใน คอลัมน์ “มุมมองบ้านสามย่าน” หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ 2549 – ปัจจุบัน 
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1 พฤศจิกายน 2563 



 

 

• การเสวนาออนไลน์ “Digitalization in Education ว่าด้วยการเรียนรู้ของมนุษย์และบทบาท
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