
Myddelton College 

 

Sefydlwyd Myddelton College ar safle hardd 37½ acer cyn ysgol breswyl annibynnol, mae'n ysgol breswyl ac 
ysgol ddydd gyd-addysgol i fyfyrwyr 9-19 wedi ei lleoli ar gyrion tref farchnad hanesyddol Dinbych.  
 

Mae'r coleg wedi ei enwi ar ôl y teulu Myddelton enwog a oedd yn bobl bwysig yn hanes Sir Ddinbych, 
Cymru a'r Deyrnas Unedig yn gyffredinol yn ystod y 15fed ganrif. Mae'r campws trawiadol, a leolir oddi tan 
Gastell Dinbych, a adeiladwyd yn y 13eg ganrif, yn dyddio o 1859 ac mae'n gyfuniad perffaith o 
bensaernïaeth hanesyddol a chyfleusterau modern. Mae'n cynnwys pum adeilad rhestredig Gradd II 
godidog, Eglwys Dewi Sant, canolfan chwaraeon, canolfan farchogaeth gyda meysydd neidio a marchogaeth, 
pwll nofio awyr agored wedi ei wresogi, cyrtiau tenis a meysydd chwarae.  
 

Ceir nifer o ardaloedd cymunedol i fyfyrwyr ymlacio, cymdeithasu ac astudio yn nhawelwch tiroedd hardd 
wedi eu tirlunio. Mae Myddelton College yn meddu ar statws "Microsoft Showcase School" ac mae hyn, 
ynghyd â'r rhaglen "Learning Through the Outdoors", yn tanlinellu mantra Myddelton College, sef "More 
Than just an Education".  
 

Cunning i blant holl aelodau staff Prifysgol Bangor 

 

Mae'r cynnig yn cynnwys blynyddoedd 5 i 12 (9-16 oed). 
 

Cynigir "Ysgoloriaeth Bangor" 100% i dri phlentyn sy'n rhagori yn academaidd o ymysg plant aelodau staff 
Prifysgol Bangor am gyfnod cyflogaeth cyfan y rhiant yn y brifysgol, naill ai fel disgybl dydd neu fel disgybl 
preswyl. 
 

Yn ogystal, i bob plentyn sydd â rhiant yn aelod staff ym Mhrifysgol Bangor, bydd gostyngiad o 30% yn y 
ffioedd mynediad a bydd ysgoloriaethau eraill ar gael yn amodol ar ganlyniadau prawf modd a phrofion 
academaidd y myfyrwyr. 
 

Yn ychwanegol at hyn, mae'n bosib bydd myfyrwyr yn gymwys am ddisgownt cyfeirio rhiant 
 
Gwybodaeth Bellach  
 
I wneud ymholiad gyffredinol cysylltwch a’r rheolwr derbyn drwy ffon neu ebost. 
 
Rhif Ffon 01745 472201 
Ebost  admissions@myddletoncollege.com 
 
Am wybodaeth bellach gallwch ymweld a safle we y college drwy edrych am www.myddeltoncollege.com. 
 


