
ประกาศชาวเรือ 
หมายเลข  33(ชั่วคราว)/2562  

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก 
ชลบุรี,  ทางเข้าท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ   ---   ทุ่น 

 
 

รายละเอียด  ---      1. ทุ่นไฟปากร่อง, Fl.10s5M  ในต าบลท่ี  (WGS84  DATUM)   แลต. 12 ํ  35 ํ่ํ49.26 ํ่ ํ่ น.,                             ํ 
ํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํลอง. 100 ํ  54 ํ่ 20.88 ํ่ ํ่ํอ. ถอดถอนขึ้นํ 
 2. ทุ่นไฟหมายเลขํ1, Fl.G.4s5M, ในต าบลท่ี  (WGS84  DATUM)  แลต. 12 ํ  36 ํ่ํ18.35 ํ่ ํ่ น.,                             ํ
ํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํ ํ ํํํํ ลอง. 100 ํ  54 ํ่ 33.05 ํ่ ํ่ํอ. ถอดถอนขึ้นํ 
 3. ทุ่นไฟหมายเลขํ2, Fl.R.4s5M, ในต าบลท่ี  (WGS84  DATUM)  แลต. 12 ํ  36 ํ่ํ20.35 ํ่ ํ่ น.,                            ํ 
ํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํ ํ ํํํํ ลอง. 100 ํ  54 ํ่ 27.05 ํ่ ํ่ํอ. ถอดถอนขึ้นํ 
 4. ทุ่นไฟหมายเลขํ3, Fl.G.4s5M, ในต าบลท่ี  (WGS84  DATUM)  แลต. 12 ํ  36 ํ่ํ52.35 ํ่ ํ่ น.,                             ํ
ํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํ ํ ํํํํ ลอง. 100 ํ  54 ํ่ 43.05 ํ่ ํ่ํอ. ถอดถอนขึ้นํ 
 5. ทุ่นไฟหมายเลขํ4, Fl.R.4s5M, ในต าบลท่ี  (WGS84  DATUM)  แลต. 12 ํ  36 ํ่ํ52.00 ํ่ ํ่ น.,                            ํ 
ํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํ ํ ํํํํ ลอง. 100 ํ  54 ํ่ 37.00 ํ่ ํ่ํอ. ถอดถอนขึ้นํ 
 6. ทุ่นไฟหมายเลขํ6, Fl.R.4s5M, ในต าบลท่ี  (WGS84  DATUM)  แลต. 12 ํ  37 ํ่ํ22.34 ํ่ ํ่ น.,                            ํ 
ํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํ ํ ํํํํ ลอง. 100 ํ  54 ํ่ 32.05 ํ่ ํ่ํอ. ถอดถอนขึ้นํ 
 7. ทุ่นไฟหมายเลขํ8, Fl.R.4s5M, ในต าบลท่ี  (WGS84  DATUM)  แลต. 12 ํ  37 ํ่ํ50.34 ํ่ ํ่ น.,                            ํ 
ํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํ ํํํํํ ํํํํ ํ ํํํํ ลอง. 100 ํ  54 ํ่ 35.05 ํ่ ํ่ํอ. ถอดถอนขึ้นํ 

 8. ชาวเรือท้ังหลายจงระมัดระวังในการเดินเรือ 
 
แผนที่ซ่ึงเก่ียวข้อง  ---  115 A  115 และํ141 

ข้อมูลจาก           ---  กองเครื่องหมายทางเรือ.,  ลง  26 พฤศจิกายนํ2562 

 
   
      ประกาศโดยกรมอุทกศาสตร์ 
                       กองทัพเรือ  กรุงเทพมหานคร 
           28 พฤศจิกายน  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notice  to  Mariners 
No. 33(T)/19   

Gulf of Thailand, East Coast 
Chon Buri,  Entrance to Sattahip Commercial Port   ---   Buoys 

  
 

Details  :   1.  Entrance light-buoy, Fl10s5M, in the position (WGS84  DATUM) Lat. 12 ํ  35 ํ่ํ49.26 ํ่ ํ่ N.,                      
                              Long. 100 ํ  54 ํ่ 20.88 ํ่ ํ่ E. un established. 

 2.  Light-buoy No 1, Fl.G.4s5M, in the position (WGS84  DATUM) Lat. 12 ํ  36 ํ่ํ18.35 ํ่ ํ่ N.,                      
                          Long. 100 ํ  54 ํ่ 33.05 ํ่ ํ่ E. un established. 

 3.  Light-buoy No 2, Fl.R.4s5M, in the position (WGS84  DATUM) Lat. 12 ํ  36 ํ่ํ20.35 ํ่ ํ่ N.,                      
                              Long. 100 ํ  54 ํ่ 27.05 ํ่ ํ่ E. un established. 

 4.  Light-buoy No 3, Fl.G.4s5M, in the position (WGS84  DATUM) Lat. 12 ํ  36 ํ่ํ52.35 ํ่ ํ่ N.,                      
                              Long. 100 ํ  54 ํ่ 43.05 ํ่ ํ่ E. un established. 

 5.  Light-buoy No 4, Fl.R.4s5M, in the position (WGS84  DATUM) Lat. 12 ํ  36 ํ่ํ52.00 ํ่ ํ่ N.,                      
                              Long. 100 ํ  54 ํ่ 37.00 ํ่ ํ่ E. un established. 
 6.  Light-buoy No 6, Fl.R.4s5M, in the position (WGS84  DATUM) Lat. 12 ํ  37 ํ่ํ22.34 ํ่ ํ่ N.,                      
                              Long. 100 ํ  54 ํ่ 32.05 ํ่ ํ่ E. un established. 
 7.  Light-buoy No 8, Fl.R.4s5M, in the position (WGS84  DATUM) Lat. 12 ํ  36 ํ่ํ50.34 ํ่ ํ่ N.,                      
                              Long. 100 ํ  54 ํ่ 35.05 ํ่ ํ่ E. un established. 

  8. Mariners are warned accordingly.   
 
Charts  affected  :    115 A  115  and 141 

Source  from      :    Aids to Navigation Division., dated  26 thํํNovember 2019. 
 
 
                    Issued by the Hydrographic Department, 
                            Royal Thai Navy, Bangkok, Thailand 
                           28th  November  2019 
 
 
 
 
 
 
 


