รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ 2 สิ่ง คือ
1. พระแสงขรรค์ชัยศรี ประดิษฐานอยู่บนบันไดแก้ว
2. ฉลองพระบาทคู่ประดิษฐานอยู่บนพานทอง
หมายถึง เครื่องแสดงถึงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

ชื่อดอกไม้ ดอกกัลปพฤกษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Cassia bakeriana)

ชื่อพรรณไม้ โมกมัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Wrightia tomentosa)

นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560

นายวีรัส ประเศรษโฐ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560

นายวิสิษฎ์ พวงเพชร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ทีต
่ งั้ และขนาด
จัง หวัด ราชบุรีตั้ง อยู่ใ นพื ้น ที่ภ าคกลางด้า นทิศ ตะวัน ตก ห่า งจากกรุง เทพมหานครประมาณ
100 กิโ ลเมตร มีพื้น ที่ 3,247 ล้า นไร่ หรือ 5,196 ตารางกิโ ลเมตร คิด เป็น ร้อ ยละ 11.27 ของเนื้อ ที่
ภาคตะวันตก 8 จังหวัด มีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทื อกเขาตะนาวศรี
เป็นแนวพรมแดนสันปันน้า ระยะความยาว 73 กิโ ลเมตร มีแ ม่น้าแม่ก ลองเป็น แม่น้าสายหลัก ไหลผ่า น
จัง หวัด ราชบุรีใ นเขตพื้น ที่อ าเภอบ้า นโป่ ง อาเภอโพธาราม และอ าเภอเมือ งราชบุรี เป็น ระยะทาง 67
กิโลเมตร
อาณาเขต
- ทิศเหนือ
ติ ด ต่ อ กั บ อ าเภอด่ า นมะขามเตี้ ย อ าเภอท่ า ม่ ว ง และอ าเภอท่ า มะกา จั ง หวั ด
กาญจนบุรี
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอกาแพงแสน อาเภอเมืองนครปฐม และอาเภอสามพราน จัง หวัด
นครปฐม
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
อาเภอบางบางคณฑีและอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอเขาย้อยและอาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี ประเทศพม่า
สภาพภูมปิ ระเทศ
1. พื้นที่ราบสูง ได้แก่ บริเวณชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่า มีเทือกเขาตะนาวศรีและภูเขาน้อย
ใหญ่สลับซับซ้อนในเขตพื้นที่อาเภอสวนผึ้ง อาเภอจอมบึง อาเภอปากท่อ และอาเภอบ้านคา
2. พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ได้ แ ก่ บริ เ วณพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ าแม่ ก ลอง มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ เ หมาะสม
กับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอโพธาราม และอาเภอ
บ้านโป่ง
3. พื้นที่ราบต่า ได้แก่ บริเวณตอนปลายของแม่น้าแม่กลอง คลองดาเนินสะดวก และแม่น้าอ้อมด้าน
จัง หวัดสมุทรสงคราม ในเขตพื้นที่อาเภอบางแพ อาเภอวัดเพลง และอาเภอดาเนินสะดวก ซึ่ง มีคูคลอง
เชื่อมโยงถึงกันกว่า 200 สาย
4. พื้นที่ภูเขาสูง ได้แก่ บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับสหภาพพม่า และเขตแดนด้านใต้ติดกับ
จังหวัดเพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง อุดมด้วยป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ ในระดับ
ความสูง ตั้งแต่ 200 เมตร ถึง 1,100 เมตร ในเขตอาเภอสวนผึ้ง กิ่งอาเภอบ้านคา และอาเภอปากท่อด้านตะวันตก
สภาพภูมอ
ิ ากาศ
จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย แต่การที่มี
เทือกเขาตะนาวศรีบังไว้อยู่ ทาให้เป็นที่อบฝน คือ อาเภอสวนผึ้ง อาเภอบ้านคา และอาเภอจอมบึง มีฝนตก
น้อ ยและเป็ นพื้ น ที่ห นึ่ งที่ มี ฝนตกน้ อยที่ สุด ในประเทศ ปริ ม าณน้ าฝนเฉลี่ ย 1,000-1,250 มิล ลิ เมตรต่ อ ปี
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส สูงสุดเดือนเมษายน - พฤษภาคม ประมาณ 36 องศาเซลเซียส และ
ต่าสุดในเดือนธันวาคม - มกราคม ประมาณ 18 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน
โดยตกหนักที่สุดในเดือนกันยายน และทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม ฝนส่วนใหญ่จะถูกพัดเลยไปตกใน

แถบลุ่ มแม่น้ าแม่ กลอง และด้านตะวั นออกของพื้นที่จั ง หวัด อุณหภูมิอยู่ ระหว่าง 13 - 38 องศาเซลเซีย ส
แต่ในฤดูหนาวบริเวณเชิงเขาหรือหุบเขาในพื้นที่อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคาจะมีสภาพอากาศหนาวมาก
เฉลี่ย 8-15 องศาเซลเซียส และเป็นจังหวัดที่มีปริมาณโอโซนมากที่สุดติดอันดับของโลก
เขตการปกครอง
จังหวัดราชบุรีแบ่งการปกครองออกเป็นการปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
การปกครองส่ วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอโพธาราม
อาเภอบ้านโป่ง อาเภอดาเนินสะดวก อาเภอบางแพ อาเภอวัดเพลง อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึ้ง
และอาเภอบ้านคา 104 ตาบล 975 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็น 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 25 เทศบาล ตาบล และ 83 องค์การบริหารส่วน
ประชากร
จังหวัดราชบุรี มีประชากรทั้งสิ้น จานวน 909,711 คน
เศรษฐกิจ
จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก จากการประมาณในไตรมาส
แรกในปี 2553 ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ราชบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจัง หวัด
(GPP) คิดเป็นมูลค่า 120,200 ล้านบาท มากเป็นอันดับ 17 ของประเทศ และมีรายได้ต่อประชากร (GPP PER
CAPITA) สูงถึง 144,062 บาท เป็นอันดับที่ 13 ของประเทศ จังหวัดราชบุรีมีการลงทุนทางอุตสาหกรรมถึง
1,100 โครงการ คิ ดเป็น เงินลงทุนมากกว่า 100,000 ล้า นบาท เป็นศู นย์กลางของภูมิภาคมีธุรกิจ การค้ า
ประเภทสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เป็นโครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจ โดยมีศูนย์กลาง
ตลาดผั กผลไม้ ในภู มิภ าค โดยเป็ นหนึ่ งในตลาดกลางสิ น ค้า เกษตรที่ ใหญ่ที่ สุ ด แห่ง หนึ่ ง ของประเทศไทย
นอกจากนั้นยังมีตลาดสดและตลาดนัดในท้องที่ต่าง ๆ ควบคู่กับการเลี้ยงปศุสัตว์ และโรงงานอาหารสัตว์ ที่มี
มากในเขตอาเภอปากท่อ และอาเภอโพธาราม และยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า และก๊าซ
ธรรมชาติ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมน้าตาล และอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น
โดยจังหวัดราชบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยศูนย์กลางทางการค้าที่
สาคัญจะกระจายอยู่ใน พื้นที่เมืองใหญ่ ได้แก่ เมืองราชบุรี และเมืองบ้านโป่ง เป็นต้น โดยเป็นที่ตั้ง ศูนย์ และ
สานักงานสาขาในเขตภูมิภาค ของบริษัทชั้นนาหลายๆ แห่ง เช่น ปตท. โตโยต้า เป็นต้น อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มี
เศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉลี่ยปีละประมาณ 5-6 % ทาให้มีการลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เช่น ศูนย์การค้า โครงการที่อยู่อาศัย บริษัท ห้างร้านต่างๆ เป็นต้น
การอุตสาหกรรม
โรงงานอุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด ราชบุ รี อุ ต สาหกรรมหลั ก ของจั ง หวั ด ส วนใหญ จะอยู ในด าน
อุ ต สาหกรรมการเกษตร ผลผลิ ต ที่ ไ ด ไม คงที่ ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพตามฤดู ก าล ท าให้ ร ะดั บ รายได ไม
แน นอน ซึ่ ง ส วนใหญ จะเป นโรงสี ข าว ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ จะอยู ใน
เขต อ าเภอบ านโป ง และอ าเภอโพธาราม ได แก โรงงานผลิ ต ภั ณ ฑ เซรามิ ค โรงงานน้าตาลและ
ผงชู ร ส โรงงานแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร โรงงานผลิ ตกระดาษ อู ต อรถยนตเป็นต้น

การเกษตรกรรม
สาหรับสินค้าเกษตรสาคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสาปะหลัง สับปะรด อ้อยโรงงาน ไก่เนื้ อ สุกร
น้ามันดิบ และกุ้งขาว ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องพิจารณา
ความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นส่วนสาคัญด้วย ขณะที่ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี 2557 จากการที่ไม่มีโครงการแทรกแซงราคาข้าว ประกอบกับนโยบายการปรับ โครงสร้างการผลิตโดยการ
ปรั บเปลี่ ยนการปลู กข้ า วในพื้ นที่ เ หมาะสมน้อ ยหรื อไม่เ หมาะสมไปปลู กพื ชอื่ นหรื อกิ จกรรมอื่น ที่มี ความ
เหมาะสม และให้ผลตอบแทนสูงกว่า
ภาวะการค้าทั่วไป
ภาวะเศรษฐกิจโดย รวมของจังหวัด มีการจดทะเบียนนิติบุคคล ลดลงร้อยละ 7.14 เมื่อเทียบกับเดือน
ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการ และธุรกิจก่อสร้าง อัตราเงินเฟ้อ ในช่วง
เดือน ม.ค.-ก.ค. 52 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 51 ลดลงร้อยละ 0.3 เป็นการลดลงของดัชนีราคาหมวดอื่ นๆ
ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.6 สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าส่วนใหญ่ราคายังทรงตัวและปริมาณ
มีเพียงสาหรับผู้บริโภค
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
Coro Field ฟาร์มสไตล์ญี่ปุ่น ฟาร์มแบบฉบับญี่ปุ่นแห่งแรกในเมืองไทย ตกแต่งในสไตล์มินิมอล
คื อ เรี ย บง่ า ยแต่ ม ากด้ ว ยประโยชน์ ก ารใช้ ง าน เป็ น จุ ด แวะพั ก ที่ คุ ณ สามารถจะอยู่ ไ ด้ ทั้ ง วั น โดยไม่ เ บื่ อ
เพราะโคโร ฟิลด์ มีกิจกรรมให้คุณทามากมาย ทั้งการปลูกผัก เก็บผลมะเขือเทศ ตกแต่งต้นไม้ เดินถ่ายรูปเล่น
อีกทั้ง ยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีสูตรลับเฉพาะตัว พร้อมผลิตผลทางการเกษตรให้คุณได้เลือกซื้อกลับ
บ้าน ซึ่งพระเอกของที่นี่ก็คือ “เมล่อน”
แก่งส้มแมว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อยู่บริเวณบ้านห้วยม่วง มี
เนื้อที่ ประมาณ 3,๐๐๐ ไร่ เป็นแหล่งรวมพรรณไม้ป่านานาชนิ ด มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีสวนหย่อ ม
ศูนย์จาหน่ายเครื่องเซรามิคจากคนในบริเวณหมู่บ้าน ในบริเวณก็จะมีธารน้าภาชีไหลเย็นเป็นสาย เด็กและ
ผู้ใหญ่สามารถลงเล่นน้า แช่น้า คลายความร้อนกันได้ด้วย
พระนั่ ง เมื อ งแก้ ว (วั ด ป่ า พุ ท ธาราม) ถ้ า สต ที่ วั ด ป่ า พุ ท ธาราม บ้ า นห้ ว ยตาบุ ญ จั น ทร์ หมู่ 9
ตาบลนางแก้ว อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีพระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นเนื้อเดียวกับตัวถ้า
สวยงามเป็นอย่างมาก บรรยากาศวัดเงียบสงบร่มรื่นด้วยพืชพรรณนานาชนิ ด เหมาะแก่การเจริญจิตภาวนา
และปฏิบัติธรรม พระพุทธรูปอยู่ในถ้าชื่อ ถ้าสติ มีแม่ชีคอยพาเข้าสักการะพระพุทธรูปและชมบรรยากาศ
ภายในถ้า ลักษณะภายในถ้าเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยศิลปะภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังด้วยสี
น้ามัน และพระพุทธรูปจานวนมาก แต่ที่เด่นเป็นจุดสนใจคือ พระพุทธรูปปางธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่แกะสลัก
จากหินแบบนูนสูงลอยออกมาจากซุ้มถ้าแกะสลัก
OCTOSPIDER ร้านอาหารดีไซน์สวย ตั้งอยู่ที่ อ.บางแพ ร้านตกแต่งด้วยกระจกรอบด้าน สามารถ
มองเห็นวิวแบบ 360 องศา อาคารรูปทรงปลาหมึกแมงมุม อยู่กลางทะเลสาบ โดยตัวอาคารมีความสูง ถึง
8 เมตรจากพื้นน้า เป็นห้องอาหารแบบสวยหรูเรียบง่ายในห้องปรับอากาศ (ราคาเป็นกันเอง)
INLAYA bar & grill ร้านอาหารริมทะเลสาบส่วนตั ว ห่างจากตัวเมืองราชบุรีเพียง 15 นาที
แหล่งพักผ่อนริมทะเลสาบที่แสนโรแมนติ ก ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสวยงามด้วยวิวทิวเขาและสะพานข้าม
เกาะกลางทะเลสาบ พายเรือคายัคในทะเลสาบ บริการเมนูอาหารทะเลปิ้งย่าง

Tara coffee ร้านตั้งลอยอยู่ริมแม่น้าแม่กลอง ตาบลหนองกลางนา อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ห่างจากตัวเมืองเพียง 15 นาที ก็จะได้มาสัมผัสบรรยากาศและทัศนียภาพริมแม่น้าที่สวยที่สุดในราชบุรี มี
บริการทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร สปาแบบครบวงจร และห้องพักรายวัน
Secret Space เป็นที่ๆ รวม 3 สิ่งไว้ด้วยกัน คือ ซุปเปอร์มาเก็ตต้นไม้ คาเฟ่ และแหล่งเรียนรู้
จุดเด่นของ Secret Space แห่งนี้ก็คือ ทางเข้าซึ่งเป็นเขาวงกต มีประตูสลับเปลี่ยนทาง ซึ่งทาให้ทางยากหรือ
ง่ายขึ้นก็ไ ด้ ให้ ลูกค้าได้สนุกก่อนเข้าสู่พื้นที่ คาเฟ่ ภายในคาเฟ่บริการเมนู เครื่องดื่มกาแฟ อาหารประเภท
สเต็ก สปาเก็ตตี้ สลัด เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดของราชบุรี
อุท ยานห นเขางู เดิมอุ ทยานหิ นเขางู เป็น แหล่ ง ระเบิ ดหิ นและย่อ ยหิ นที่ส าคั ญ ของไทยตั้ ง แต่ สมั ย
รัตนโกสินทร์ ต่อมาภาครัฐและประชาชนได้เห็นถึง ความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศ จึง มีการยกเลิก
สัมปทานการระเบิดและย่อยหินลง จนกลายเป็นเหมืองร้าง มีสภาพทรุดโทรม ภายหลังจังหวัดราชบุรีจึงมา
พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว
ชมการแสดงเชดหนังใหญ่ที่ “วัดขนอน” วัดขนอน ตั้งอยู่ที่ อาเภอโพธาราม จุดสาคัญในวัดมี 3 จุด คือ
วิหาร โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอน และ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงมหรสพ
วัดคงคาราม อยู่ไม่ไกลจากตลาดเก่ามากนัก สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อกรุงธนบุรี
สร้างโดยพระยามอญ วัดแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองในช่วง ร.4 ได้รับการอุปถัมภ์โดยเจ้าจอมมารดากลิ่นและทูลเกล้าฯ
ถวายให้เป็นพระอารามหลวง โบราณสถานที่สาคัญภายในวัดคงคารามคือพระอุโบสถหลังนี้ จะมีเจดีย์ทรง
รามั ญ 7 องค์ ร ายรอบ เป็ น ตั ว แทนของพระยามอญทั้ ง 7 ประตู อุ โ บสถด้ า นหน้ า ท าจากไม้ ส ลั ก
ลวดลายอ่อนช้อย มีจิตกรรมฝาผนังเขียนอยู่เป็นซุ้มประตูดูเก่ามากๆ ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุ
ไม่ต่ากว่า 250 ปี เป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพสวรรค์ชั้นต่างๆ ภาพอดีตของพระพุทธเจ้าที่ประทับ
บนบัลลังก์ ภาพพระพุทธประวัติและพระพุทธชาดก ภาพเขียนเหล่านี้เขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสิน ทร์ตอนต้น
จิตรกรรมฝาผนังแบบนี้หาชมได้ยากในปัจจุบัน เห็นว่าเหล่าบรรดาผู้ศึกษาในจิตรกรรมต้องมาศึกษา คัดลอก
ต้นฉบับกันที่นี่เป็นอันดับแรกๆ เลย
ธารน้าร้อนบ่อคลึง (อ.สวนผึง) ธารน้าร้อนเล็กๆ ที่ธรรมชาติให้ มา ถือว่าเป็นธารน้าร้อนที่ใกล้กรุง
มากที่สุด อยู่ในอาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขับรถจากกรุงเทพฯ มาประมาณ 2 ชม. ธารน้าร้อนกาเนิดจาก
น้ าแร่ ไ หลซึ ม จากน้ าใต้ ดิ น ผ่ า นซอกหิ น จากเทื อ กเขาตะนาวศรี ไหลลงมาไม่ ข าดสายตามล าธารเล็ ก ๆ
ผ่านก้อนหินกรวดทรายและป่าไม้เบญจพรรณ เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร ลงมายังบ่อน้าร้อนด้านล่าง
บ่อน้าแร่ร้อนที่นี่มีบรรยากาศแบบไทยๆ อย่าคาดหวังถึงความสวยงามเหมือนออนเซนของญี่ปุ่น แต่ประโยชน์
ที่ได้จากวารีบาบัดถือว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมา
ศู น ย์ ป ฏ บั ต ธรรมวั ด ช่ อ งลม 2 สวนผึ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรมวั ด ช่ อ งลม สาขา 2 ที่ ต าบลสวนผึ้ ง
อาเภอสวนผึ้ง จั งหวัดราชบุรี สร้า งเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรม เป็ น
สถานที่อบรมจริยธรรมและคุณธรรมแก่เยาวชน

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี

ของฝากขึ้นชื่อจังหวัดราชบุรี

แหล่งทีม่ าของข้อมูล
เว็บไซต์จังหวัดราชบุรี http://www.ratchaburi.go.th
เว็บไซต์เทศบาลเมืองราชบุรี http://www.rbm.go.th
เว็บไซต์วิกิพีเดีย จังหวัดราชบุรี http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดราชบุรี
เว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมจังหวัด http://www.ftiprovince.or.th/province/province.aspx?id=52
เว็บไซต์ประชากร http://reviewhotel1.blogspot.com/2013/12/77-2557.html
เว็บไซต์ข้อมูลทั่วไปราชบุรี http://www.ratchaburi.go.th/data/storyofratchaburi.pdf
เว็บไซต์ที่เที่ยวราชบุรี http://www.เที่ยวราชบุรี.com
เว็บไซต์ 20 ที่กิน – ที่เที่ยวราชบุรี มีแต่ของดี https://travel.mthai.com/blog/157070.html

