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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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คําอธษิฐานของพระเจา้ 
คําแปลภาษาไทยอยา่งเป็นทางการ 
(The Lord’s Prayer) 
 

เนื6อรอ้งและทํานอง โดย    
                                 Ben Fielding, Benjamin Hastings,         

   Reuben Morgan & Marty Sampson 
แปล โดย  Nick Rattana, Punya Pakunpanya & 

                                            Burin Supakarapongkul 
 

VERSE 1:  
ขา้แตพ่ระบดิา 
พระนามบรสิทุธิ< 
ใหนํ้ ?าพระทยั 
พระองคท์ ั?งส ิ?นเป็นจรงิ 
เป็นอยา่งเชน่ในสวรรค ์
พระบดิาในสวรรค ์
 
PRE-CHORUS: 
ขออยา่นําเราสูก่ารทดลอง 
(แต)่ขอทรงนําเราไกล หา่งจากความช ัMวรา้ย 
 
CHORUS:  
พระเกยีรตแิละฤทธิ<เดช 
และการครอบครอง เป็นของพระองค ์
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ช ัMวนรินัดร ์
 
VERSE 2:  
ทรงใหท้กุๆสิMง 
ดแูลทกุวนั 
อภยับาปท ั?งหลาย 
อยา่งทีMเราน ั?นอภยั 
คนทีMทําเราเสยีใจ 
พระบดิาในสวรรค ์ 
 
BRIDGE: 
ใหใ้นโลกนี?เป็นไป 
ตามพระทยั 
ของพระบดิา 
 
TAG: 
ช ัMวนจินรินัดร ์
อาเมน 
 
 
 
 
 
 
 
  


