
Terms and Conditions – Digital Sheet Music 
 
 
Thank you for purchasing digital sheet music from Hillsong Music. 
Your purchase grants you the following rights: 
 
 

1. Make one copy of the sheet music solely for back-up purposes. 
2. Print ONE copy of the sheet music for your personal purposes 

(performances, worship services, personal study, musical teaching, etc). 
 
 
However the following rights have NOT been granted to you: 
 

1. Reproduce copies of the sheet music in whole or in part. 
2. To translate, enhance, modify, alter or adapt the sheet music or any part of it 

for any purpose. 
3. Cause or permit any third party to translate, enhance, modify, alter or adapt 

the sheet music or any part of it for any purpose. 
4. Sub-license, lease, lend, sell, rent, distribute or grant others any rights, or 

provide copies of the sheet music to others. 
 
 
Reproductions of the sheet music can be made for the purpose of church worship 
only with an existing Music Reproduction Licence from CCLI. For further information 
contact CCLI at http://www.ccli.com 
 
For further information about copyright or other use of this music, please contact 
Hillsong Music Publishing at publishing@hillsong.com 
 
By printing the following document I hereby acknowledge that I have read and I 
accept the Terms and Conditions outlined above. 
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พระนามช่างงดงาม 
คําแปลภาษาไทยอยา่งเป็นทางการ 
(What a Beautiful Name) 
 

เนื6อรอ้งและทํานอง โดย:  
Ben Fielding & Brooke Ligertwood 

แปล โดย: Nick Rattana  
 

 

VERSE 1:  

พระวาทะดํารงในปฐมกาล 
สถติในผูเ้ป็นพระเจา้  
พระสริทิ ี?ซอ่นในทกุๆสิ?ง  
ไดเ้ห็นในพระครสิตข์องเรา 
 

CHORUS: 

นามพระองคน์ ัJนชา่งทรงงดงาม 
นามพระองคน์ ัJนชา่งทรงงดงาม 
พระนามพระเยซู องคร์าชา 
นามพระองคน์ ัJนชา่งทรงงดงาม 
และไมม่ใีครเปรยีบปาน 
นามพระองคน์ ัJนชา่งทรงงดงาม 
พระนามพระเยซ ู
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VERSE 2: 

พระเยซูนําแผน่ดนิสวรรคม์า  
เพราะไมต่อ้งการสวรรคว์า่งเปลา่ 
ความรกัน ัJนยิ?งใหญเ่กนิกวา่บาปขา้ 
ไมม่สี ิ?งใดจะแยกเรา 
 
CHORUS 2: 
นามพระองคน์ ัJนชา่งอศัจรรย ์
นามพระองคน์ ัJนชา่งอศัจรรย ์
พระนามพระเยซู องคร์าชา 
นามพระองคน์ ัJนชา่งอศัจรรย ์
และไมม่ใีครเปรยีบปาน 
นามพระองคน์ ัJนชา่งอศัจรรย ์
พระนามพระเยซ ู
 
BRIDGE: 
มา่นพระวหิารขาด 
ความตายไมอ่าจตา้นทาน 
ความบาปและความตายตอ้งพา่ยแพไ้ป 
สวรรคร์อ้งเสยีงกอ้งดงั 
เพื?อถวายพระสริ ิ 
เพราะพระองคท์รงฟืJ นคนืพระชนม ์ 
ไมม่ผีูใ้ดเทยีบ  
ไมม่ผีูใ้ดเปรยีบ  
พระเจา้ผูท้รงครอบครองนรินัดร ์
แผน่ดนิพระสริ ิ
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น ัJนเป็นของพระองค ์
พระนามพระองคเ์หนอืนามท ัJงปวง  
 
 
 
CHORUS 3: 
นามพระองคน์ ัJนชา่งทรงฤทธา 
นามพระองคน์ ัJนชา่งทรงฤทธา 
พระนามพระเยซู องคร์าชา  
นามพระองคน์ ัJนชา่งทรงฤทธา  
และไมม่ใีครเทยีบทาน 
นามพระองคน์ ัJนชา่งทรงฤทธา 
พระนามพระเยซ ู
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