
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ 2 ส่ิง  คือ 
1. พระแสงขรรค์ชัยศรี  ประดิษฐานอยู่บนบันไดแก้ว 

             2. ฉลองพระบาทคู่ประดิษฐานอยู่บนพานทอง   
  หมายถึง เครื่องแสดงถึงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 

ช่ือดอกไม้ ดอกกัลปพฤกษ์ 
ช่ือวิทยาศาสตร์ (Cassia bakeriana) 

ช่ือพรรณไม้ โมกมัน 
ช่ือวิทยาศาสตร์ (Wrightia tomentosa) 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายชยาวุธ  จันทร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 

นายวิสิษฎ์  พวงเพชร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

นายวีรัส  ประเศรษโฐ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  
ด ารงต าแหน่ง เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 



 ทีต่ัง้และขนาด 
 จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในพื ้นที่ภาคกลางด้านทิศตะวันตก ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ     
100 กิโลเมตร มีพื้นที่ 3,247 ล้านไร่ หรือ 5,196 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของเนื้อท่ี     
ภาคตะวันตก 8 จังหวัด มีพื้นท่ีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทื อกเขาตะนาวศรี
เป็นแนวพรมแดนสันปันน้ า ระยะความยาว 73 กิโลเมตร มีแม่น้ าแม่กลองเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่าน
จังหวัดราชบุรีในเขตพื้นที่อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอโพธาราม และอ าเภอเมืองราชบุรี เป็นระยะทาง 67 
กิโลเมตร 
 

 อาณาเขต 
 - ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอด่านมะขามเต้ีย อ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 
 - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอก าแพงแสน อ าเภอเมืองนครปฐม และอ าเภอสามพราน  จังหวัด
นครปฐม  
   อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  
   อ าเภอบางบางคณฑีและอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 - ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอเขาย้อยและอ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
 - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตตะนาวศรี ประเทศพม่า 
 

 สภาพภมูปิระเทศ   
  1. พื้นท่ีราบสูง ได้แก่ บริเวณชายแดนท่ีติดต่อกับประเทศพม่า มีเทือกเขาตะนาวศรีและภูเขาน้อย
ใหญ่สลับซับซ้อนในเขตพื้นท่ีอ าเภอสวนผ้ึง อ าเภอจอมบึง อ าเภอปากท่อ และอ าเภอบ้านคา 
     2. พื้น ท่ีราบลุ่ม ได้แก่  บริ เวณพื้น ท่ีราบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสม                          
กับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอโพธาราม และอ าเภอ
บ้านโป่ง 
      3. พื้นท่ีราบต่ า ได้แก่  บริเวณตอนปลายของแม่น้ าแม่กลอง คลองด าเนินสะดวก และแม่น้ าอ้อมด้าน
จังหวัดสมุทรสงคราม ในเขตพื้นท่ีอ าเภอบางแพ  อ าเภอวัดเพลง  และอ าเภอด าเนินสะดวก ซึ่งมีคูคลอง
เช่ือมโยงถึงกันกว่า 200 สาย 
  4. พื้นท่ีภูเขาสูง  ได้แก่ บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับสหภาพพม่า  และเขตแดนด้านใต้ติดกับ
จังหวัดเพชรบุรี  มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง  อุดมด้วยป่าดิบเขา  ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่  ในระดับ
ความสูง  ต้ังแต่ 200 เมตร ถึง 1,100 เมตร  ในเขตอ าเภอสวนผ้ึง กิ่งอ าเภอบ้านคา และอ าเภอปากท่อด้านตะวันตก 
 

 สภาพภมูอิากาศ 
       จังหวัดราชบุรีต้ังอยู่ในเขตท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย แต่การท่ีมี

เทือกเขาตะนาวศรีบังไว้อยู่ ท าให้เป็นท่ีอบฝน คือ อ าเภอสวนผ้ึง อ าเภอบ้านคา และอ าเภอจอมบึง มีฝนตก
น้อยและเป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีฝนตกน้อยท่ีสุดในประเทศ ปริมาณน้ าฝนเฉล่ีย 1 ,000-1,250 มิลลิเมตรต่อปี 
อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 27 องศาเซลเซียส สูงสุดเดือนเมษายน - พฤษภาคม ประมาณ 36 องศาเซลเซียส และ
ต่ าสุดในเดือนธันวาคม - มกราคม ประมาณ 18 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 
โดยตกหนักท่ีสุดในเดือนกันยายน และท้ิงช่วงในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม ฝนส่วนใหญ่จะถูกพัดเลยไปตกใน



แถบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง และด้านตะวันออกของพื้นท่ีจังหวัดอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13  - 38 องศาเซลเซียส  
แต่ในฤดูหนาวบริเวณเชิงเขาหรือหุบเขาในพื้นท่ีอ าเภอสวนผ้ึง  และอ าเภอบ้านคาจะมีสภาพอากาศหนาวมาก 
เฉล่ีย 8-15 องศาเซลเซียส และเป็นจังหวัดท่ีมีปริมาณโอโซนมากท่ีสุดติดอันดับของโลก 
 

 เขตการปกครอง 
       จังหวัดราชบุรีแบ่งการปกครองออกเป็นการปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้     
การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอโพธาราม     
อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอบางแพ อ าเภอวัดเพลง อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผ้ึง  
และอ าเภอบ้านคา 104 ต าบล 975 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งการปกครองออกเป็น 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 25 เทศบาล ต าบล และ 83 องค์การบริหารส่วน 
 

 ประชากร 

 จังหวัดราชบุรี มีประชากรท้ังส้ิน จ านวน 909,711 คน  
 

 เศรษฐกิจ 
 จังหวัดราชบุรี เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันตก จากการประมาณในไตรมาส
แรกในปี 2553 ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ราชบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(GPP) คิดเป็นมูลค่า 120,200 ล้านบาท มากเป็นอันดับ 17 ของประเทศ และมีรายได้ต่อประชากร (GPP PER 
CAPITA) สูงถึง 144,062 บาท เป็นอันดับท่ี 13 ของประเทศ จังหวัดราชบุรีมีการลงทุนทางอุตสาหกรรมถึง 
1,100 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนมากกว่า 100,000 ล้านบาท เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคมีธุรกิจการค้า
ประเภทสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เป็นโครงสร้างหลักทางเศรษฐกิจ โดยมีศูนย์กลาง
ตลาดผักผลไม้ในภูมิภาค โดยเป็นหนึ่ งในตลาดกลางสินค้าเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุด แห่งหนึ่งของประเทศไทย 
นอกจากนั้นยังมีตลาดสดและตลาดนัดในท้องท่ีต่าง ๆ ควบคู่กับการเล้ียงปศุสัตว์ และโรงงานอาหารสัตว์ ท่ีมี
มากในเขตอ าเภอปากท่อ และอ าเภอโพธาราม และยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า และก๊าซ
ธรรมชาติ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมน้ าตาล และอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นต้น 
โดยจังหวัดราชบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัดท่ีมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยศูนย์กลางทางการค้าท่ี
ส าคัญจะกระจายอยู่ใน พื้นท่ีเมืองใหญ่ ได้แก่ เมืองราชบุรี และเมืองบ้านโป่ง เป็นต้น โดยเป็นท่ีต้ัง ศูนย์ และ
ส านักงานสาขาในเขตภูมิภาค ของบริษัทช้ันน าหลายๆ แห่ง เช่น ปตท. โตโยต้า เป็นต้น อีกท้ังเป็นจังหวัดท่ีมี
เศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉล่ียปีละประมาณ 5-6 % ท าให้มีการลงทุนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ศูนย์การค้า โครงการท่ีอยู่อาศัย บริษัท ห้างร้านต่างๆ เป็นต้น  
 

 การอุตสาหกรรม  
        โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรีอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดส วนใหญ จะอยู ในด าน
อุตสาหกรรมการเกษตร ผลผลิตท่ีได ไม คงท่ี ขึ้นอยู่  กับสภาพตามฤดูกาล ท าให้ ระดับรายได ไม
แน นอน ซึ่งส วนใหญ จะเป นโรงสีข าว ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ จะอยู ใน
เขต อ าเภอบานโป ง และอ าเภอโพธาราม ได แก โรงงานผลิตภัณฑ เซรามิค โรงงานน้ าตาลและ
ผงชูรส โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โรงงานผลิตกระดาษ อูตอรถยนตเป็นต้น 
 
 



 การเกษตรกรรม 
       ส าหรับสินค้าเกษตรส าคัญท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันส าปะหลัง สับปะรด อ้อยโรงงาน ไก่เนื้อ สุกร 
น้ ามันดิบ และกุ้งขาว ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเศรษฐกิจท่ีต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องพิจารณา
ความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นส่วนส าคัญด้วย ขณะท่ีผลผลิตข้าวมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับ 
ปี 2557 จากการที่ไม่มีโครงการแทรกแซงราคาข้าว ประกอบกับนโยบายการปรับ โครงสร้างการผลิตโดยการ
ปรับเปล่ียนการปลูกข้าวในพื้นท่ีเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอื่นหรือกิจกรรมอื่นท่ีมีความ
เหมาะสม และให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
 

 ภาวะการค้าทั่วไป 
          ภาวะเศรษฐกิจโดย รวมของจังหวัด มีการจดทะเบียนนิติบุคคล ลดลงร้อยละ 7.14 เมื่อเทียบกับเดือน
ท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการ และธุรกิจก่อสร้าง อัตราเงินเฟ้อ ในช่วง
เดือน ม.ค.-ก.ค. 52 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 51 ลดลงร้อยละ 0.3 เป็นการลดลงของดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ท่ีไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 4.6 สินค้าอุปโภคบริโภค  สินค้าส่วนใหญ่ราคายังทรงตัวและปริมาณ
มีเพียงส าหรับผู้บริโภค 
 

 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี 
Coro Field ฟาร์มสไตล์ญี่ปุ่น  ฟาร์มแบบฉบับญี่ปุ่นแห่งแรกในเมืองไทย ตกแต่งในสไตล์มินิมอล 

คือเรียบง่ายแต่มากด้วยประโยชน์การใช้งาน เป็นจุดแวะพักท่ีคุณสามารถจะอยู่ได้ท้ังวันโดยไม่เบื่อ  
เพราะโคโร ฟิลด์ มีกิจกรรมให้คุณท ามากมาย ท้ังการปลูกผัก เก็บผลมะเขือเทศ ตกแต่งต้นไม้ เดินถ่ายรูปเล่น 
อีกท้ังยังมีร้านอาหารและเครื่องด่ืมท่ีมีสูตรลับเฉพาะตัว พร้อมผลิตผลทางการเกษตรให้คุณได้เลือกซื้อกลับ
บ้าน ซึ่งพระเอกของท่ีนี่ก็คือ “เมล่อน” 

แก่งส้มแมว  ต้ังอยู่ในพื้นท่ี ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ อยู่บริเวณบ้านห้วยม่วง มี

เนื้อท่ี ประมาณ 3,๐๐๐ ไร่ เป็นแหล่งรวมพรรณไม้ป่านานาชนิด มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีสวนหย่อม 
ศูนย์จ าหน่ายเครื่องเซรามิคจากคนในบริเวณหมู่บ้าน ในบริเวณก็จะมีธารน้ าภาชีไหลเย็นเป็นสาย เด็กและ
ผู้ใหญ่สามารถลงเล่นน้ า แช่น้ า คลายความร้อนกันได้ด้วย 
 พระนั่ง เมืองแก้ว (วัดป่าพุทธาราม) ถ ้า สต  ท่ีวัดป่าพุทธาราม บ้านห้วยตาบุญจันทร์ หมู่  9  

ต าบลนางแก้ว อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีพระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นเนื้อเดียวกับตัวถ้ า
สวยงามเป็นอย่างมาก บรรยากาศวัดเงียบสงบร่มรื่นด้วยพืชพรรณนานาชนิด เหมาะแก่การเจริญจิตภาวนา
และปฏิบัติธรรม พระพุทธรูปอยู่ในถ้ าช่ือ ถ้ าสติ มีแม่ชีคอยพาเข้าสักการะพระพุทธรูปและชมบรรยากาศ
ภายในถ้ า ลักษณะภายในถ้ าเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ท่ีรายล้อมไปด้วยศิลปะภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังด้วยสี
น้ ามัน และพระพุทธรูปจ านวนมาก แต่ท่ีเด่นเป็นจุดสนใจคือ พระพุทธรูปปางธัมมจักกัปปวัตนสูตร ท่ีแกะสลัก
จากหินแบบนูนสูงลอยออกมาจากซุ้มถ้ าแกะสลัก 
 OCTOSPIDER ร้านอาหารดีไซน์สวย ต้ังอยู่ท่ี อ.บางแพ ร้านตกแต่งด้วยกระจกรอบด้าน สามารถ
มองเห็นวิวแบบ 360 องศา อาคารรูปทรงปลาหมึกแมงมุม อยู่กลางทะเลสาบ โดยตัวอาคารมีความสูงถึง  
8 เมตรจากพื้นน้ า เป็นห้องอาหารแบบสวยหรูเรียบง่ายในห้องปรับอากาศ (ราคาเป็นกันเอง) 
 INLAYA  bar & grill  ร้านอาหารริมทะเลสาบส่วนตัว ห่างจากตัวเมืองราชบุรีเพียง 15 นาที  

แหล่งพักผ่อนริมทะเลสาบท่ีแสนโรแมนติก ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสวยงามด้วยวิวทิวเขาและสะพานข้าม
เกาะกลางทะเลสาบ พายเรือคายัคในทะเลสาบ บริการเมนูอาหารทะเลปิ้งย่าง 



 Tara coffee  ร้านต้ังลอยอยู่ริมแม่น้ าแม่กลอง ต าบลหนองกลางนา อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
ห่างจากตัวเมืองเพียง 15 นาที ก็จะได้มาสัมผัสบรรยากาศและทัศนียภาพริมแม่น้ าท่ีสวยท่ีสุดในราชบุรี  มี
บริการท้ังร้านกาแฟ ร้านอาหาร สปาแบบครบวงจร และห้องพักรายวัน  
 Secret Space เป็นท่ีๆ รวม 3 ส่ิงไว้ด้วยกัน คือ ซุปเปอร์มาเก็ตต้นไม้ คาเฟ่ และแหล่งเรียนรู้  

จุดเด่นของ Secret Space แห่งนี้ก็คือ ทางเข้าซึ่งเป็นเขาวงกต มีประตูสลับเปล่ียนทาง ซึ่งท าให้ทางยากหรือ
ง่ายขึ้นก็ได้  ให้ลูกค้าได้สนุกก่อนเข้าสู่พื้นท่ีคาเฟ่ ภายในคาเฟ่บริการเมนู เครื่องด่ืมกาแฟ อาหารประเภท 
สเต็ก สปาเก็ตต้ี สลัด เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีห้ามพลาดของราชบุรี 
 อุทยานห นเขางู เดิมอุทยานหินเขางูเป็นแหล่งระเบิดหินและย่อยหินท่ีส าคัญของไทยต้ังแต่สมัย
รัตนโกสินทร์ ต่อมาภาครัฐและประชาชนได้เห็นถึงความเส่ือมโทรมของสภาพภูมิประเทศ จึงมีการยกเลิก
สัมปทานการระเบิดและย่อยหินลง จนกลายเป็นเหมืองร้าง มีสภาพทรุดโทรม ภายหลังจังหวัดราชบุรีจึงมา
พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานท่ีท่องเท่ียว 
 ชมการแสดงเช ดหนงัใหญท่ี ่“วัดขนอน” วัดขนอน ต้ังอยู่ท่ี อ าเภอโพธาราม จุดส าคัญในวัดมี 3 จุด คือ
วิหาร โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอน และ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ ซึ่งอยู่ฝ่ังตรงข้ามของโรงมหรสพ 
 วัดคงคาราม อยู่ไม่ไกลจากตลาดเก่ามากนัก สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อกรุงธนบุรี 

สร้างโดยพระยามอญ วัดแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองในช่วง ร.4 ได้รับการอุปถัมภ์โดยเจ้าจอมมารดากล่ินและทูลเกล้าฯ 
ถวายให้เป็นพระอารามหลวง โบราณสถานท่ีส าคัญภายในวัดคงคารามคือพระอุโบสถหลังนี้ จะมีเจดีย์ทรง
รามัญ 7 อง ค์รายรอบ เป็น ตัวแทนของพระยามอญท้ัง  7 ประตูอุ โบสถด้านหน้าท าจากไม้สลัก  
ลวดลายอ่อนช้อย มีจิตกรรมฝาผนังเขียนอยู่เป็นซุ้มประตูดูเก่ามากๆ ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุ
ไม่ต่ ากว่า 250 ปี เป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพสวรรค์ช้ันต่างๆ ภาพอดีตของพระพุทธเจ้าท่ีประทับ
บนบัลลังก์ ภาพพระพุทธประวัติและพระพุทธชาดก ภาพเขียนเหล่านี้เขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
จิตรกรรมฝาผนังแบบนี้หาชมได้ยากในปัจจุบัน เห็นว่าเหล่าบรรดาผู้ศึกษาในจิตรกรรมต้องมาศึกษา คัดลอก
ต้นฉบับกันท่ีนี่เป็นอันดับแรกๆ เลย 
 ธารน ้าร้อนบ่อคลึง (อ.สวนผึ ง) ธารน้ าร้อนเล็กๆ ท่ีธรรมชาติให้มา ถือว่าเป็นธารน้ าร้อนท่ีใกล้กรุง

มากท่ีสุด อยู่ในอ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ขับรถจากกรุงเทพฯ มาประมาณ 2 ชม.  ธารน้ าร้อนก าเนิดจาก
น้ าแร่ไหลซึมจากน้ าใต้ดินผ่านซอกหินจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลลงมาไม่ขาดสายตามล าธารเล็กๆ  
ผ่านก้อนหินกรวดทรายและป่าไม้เบญจพรรณ เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร ลงมายังบ่อน้ าร้อนด้านล่าง  
บ่อน้ าแร่ร้อนท่ีนี่มีบรรยากาศแบบไทยๆ อย่าคาดหวังถึงความสวยงามเหมือนออนเซนของญี่ปุ่น  แต่ประโยชน์
ท่ีได้จากวารีบ าบัดถือว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมา 
 ศูนย์ปฏ บัต ธรรมวัดช่องลม 2 สวนผึ ง  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดช่องลม สาขา 2 ท่ี ต าบลสวนผ้ึง  

อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี สร้างเพื่อให้เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรม เป็น
สถานท่ีอบรมจริยธรรมและคุณธรรมแก่เยาวชน 
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 แหลง่ทีม่าของขอ้มลู

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  

เว็บไซต์ข้อมูลท่ัวไปราชบุรี http://www.ratchaburi.go.th/data/storyofratchaburi.pdf 

เว็บไซต์ท่ีเท่ียวราชบุรี http://www.เท่ียวราชบุรี.com 

เว็บไซต์ 20 ท่ีกิน – ท่ีเท่ียวราชบุรี มีแต่ของดี https://travel.mthai.com/blog/157070.html 

https://travel.mthai.com/blog/157070.html

