
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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ขา้จะทํา (100 พนัลา้น) 
คําแปลภาษาไทยอยา่งเป็นทางการ 
(So Will I (100 Billion X)) 
 

เนื6อรอ้งและทํานอง โดย Joel Houston,  
Benjamin Hastings & Michael Fatkin  

แปล โดย  Nick Rattana  
 

 

VERSE 1: 
ทรงสรา้งทุกๆสิ8ง 
ในปฐมกาล 
กอ่นจุดเร ิ8มตน้ของหว้งเวลา 
พระองคต์รสัในความมดื 
และจากความวา่งเปลา่ 
ก็เกดิมคีวามสวา่งขึKนมา 
 

 
CHORUS: 
คําตรสัพระองค ์
จกัรวาลรอ้ยพนัลา้นไดเ้กดิขึKนมา 
ดว้ยลมหายใจดาวใหญน่อ้ยก็เป็นขึKนมา 
ถา้ดวงดาวถูกสรา้งใหส้รรเสรญิขา้จะทํา 
จากสิ8งที8ทรงสรา้งขา้เห็นพระทยัพระองค ์
ดวงดาวลุกโชตชิว่ง 
เปรยีบเหมอืนไฟแหง่พระคุณ 
ถา้ท ัKงสิKนรอ้งสรรเสรญิพระองคข์า้จะทํา 
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VERSE 2: 
ทรงรกัษาคําตรสั 
พระสญัญาพระองค ์
เต็มดว้ยความหมายในทุกถอ้ยคํา 
เมื8อใดที8พระองคต์รสั 
ทกุศาสตรแ์ละท ัKงสิKน 
ตอ้งเดนิตามเสยีงของพระองค ์
 
CHORUS 2: 
คําตรสัพระองค ์
ทกุสิ8งเป็นรอ้ยพนัลา้นก็เป็นขึKนมา 
เสาะหาตดิตามสิ8งที8ไดท้รงบญัชา 
ถา้ท ัKงสิKนเผยตวัตนพระองคข์า้จะทํา 
ในทุกๆถอ้ยคําขา้เห็นพระทยัพระองค ์
บนฟากฟ้างดงาม 
เปรยีบเหมอืนภาพแหง่พระคณุ 
ถา้ท ัKงสิKนที8สรา้งยงัเชื8อฟังขา้จะทํา 
 
BRIDGE: 
ถา้ดวงดาวถูกสรา้งใหส้รรเสรญิขา้จะทํา 
ถา้ภูเขากราบลงตอ่พระองคข์า้จะทํา 
ถา้ทะเลสรรเสรญิความยิ8งใหญข่า้จะทํา 
ถา้ทกุสิ8งเกดิมาเพื8อยกพระนามพระองค ์
ขา้จะทํา 
ถา้ลมพดัไปตามที8บญัชาขา้จะทํา 
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ถา้กอ้นหนิรอ้งเรยีกในความเงยีบขา้จะทํา 
ถา้ทกุเสยีงสรรเสรญิของเรายงัคงไมพ่อ 
เราจะยกเสยีงรอ้งอกีรอ้ยอกีพนัลา้นคร ัKง  
 
VERSE 3: 
พระเจา้แหง่ความรอด 
ทรงตามหาหวัใจ 
ทา่มกลางความพลาดพล ัKงของตวัขา้ 
ที8เนนิเขาซึ8งไดท้รงสรา้ง 
ผูเ้ป็นแสงสวา่ง 
ถกูทอดทิKงใหต้ายอยา่งเดยีวดาย 
 
CHORUS 3: 
คําตรสัพระองค ์
ความพล ัKงพลาดรอ้ยพนัลา้นลบเลอืนหมดไป 
ที8ที8พระองคต์ายเพื8อขา้จะมชีวีติ 
ถา้ทรงทิKงความตายไวเ้บืKองหลงัขา้จะทํา 
ขา้ไดเ้ห็นพระทยัพระองคใ์นสิ8งที8ทํา 
ออกแบบทุกๆตอนดว้ยสิ8งที8เรยีกวา่ความรกั 
ถา้ทรงยอมเชื8อฟงัพระบดิาขา้จะทํา 
แปดพนัลา้นหนทาง 
ขา้เห็นพระทยัพระองค ์
เพราะทรงรกัทกุคน 
พระองคจ์งึทรงยอมตาย 
ถา้ทรงตายเพราะทรงรกัพวกเขาขา้จะทํา 
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TAG:  
จะทรงทําอกีรอ้ยอกีพนัลา้นคร ัKงเร ื8อยไป 
ความตอ้งการพระองคไ์มม่สี ิ8งใดวดัได ้
พระองคเ์ป็นผูเ้ดยีวที8ไมท่อดทิKงผูใ้ด 
 
 
 
 
 
 
 
 


